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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 juli en/of augustus waarin soms maar één editie
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand.
Inzien en downloaden is gratis.

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 op resp. de 10e en de 25e van een maand. 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).

Gezocht: vrijwilligers voor huisbezoeken woonadvies
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op afspraak op huisbezoek willen gaan
bij oudere inwo-ners in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond en samen met hen een huis-test van Mijn Huis op Maat in te vullen.
De huistest geeft inzicht in mogelijke woningaanpassingen om zo lang mogelijk comfortabel en veilig in de eigen woning te kunnen blijven wonen.
De meeste mensen willen, ook wanneer ze ouder worden, comfortabel en
veilig in hun huidige woning blijven wonen. Gelukkig zijn er veel slimme,
(vaak) kleine en praktische oplossingen om de bestaande woning hiervoor geschikter te maken. Met het project Mijn Huis op Maat in Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond vragen wij hiervoor aandacht.
Voor de start van het project krijgt u een training zodat u goed geïnformeerd aan de slag kunt
gaan. Een huisbezoek duurt ongeveer 1 uur, het opstellen van het advies duurt ook 1 uur.
Verwacht wordt dat per vrijwilliger ongeveer 2 huisbezoeken per maand gaan plaatsvinden.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op  www.winsum.nl. U kunt ook contact opnemen met Tjeert
Poelman, * t.poelman@demarne.nl, ' 0595 575500.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
december
maand
vanaf 2
17

10.00 u.

20

20.00 u.

21 t/m 6 januari
22
10.00 u.
22
22
23
23
23
24
28
30
31

14.00 u.
16.00 u.
19.00 u.
20.30 u.
14.00 u.
15.00 u.

Opgave mogelijk voor ‘kinder-kunstcarrousel’ voor de basisschooljeugd,
uit Sauwerd, Adorp en Wetsinge (zie pagina 15)
Expositie portret en stilleven in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 17)
Steunpunt ASW, Thema-ochtend 'Noord-Korea', Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 27)
Clubavond kaartclub Adorp in ‘t Witte Hoes te Adorp - met prijsuitreiking
eerste helft van de competitie
Gemeentehuis gesloten (zie pagina 8)
Hineni verkoopt leuke en lekkere dingen, Onstaheerd te Sauwerd (zie
pagina 16)
Kindervoorstelling met Kikker Kwakke, Artharpe te Adorp (zie pag. 21)
Kerstdiner in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp met het eerste uur voor kinderen
en jongeren (zie pagina 19)
Kerstconcert door Koor Hoge & Lage der Aa, kerk te Adorp (zie p. 22)
Kerstconcert door Koor Hoge & Lage der Aa, kerk te Adorp (zie p. 22)
GEEN INLOOPOCHTEND Steunpunt ASW
Gezellige spelletjesmiddag voor ouderen, Ubbegaheem te Sauwerd (zie
pagina 15)
Oudjaarsconcert Van Zijl Consort, 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 21)
Oudjaarsdag
Voor activiteiten Jaarwisseling zie 1 januari

2019
januari
t/m 6
t/m 13
1
1
5
9

01.00 u.
17.00 u.
vanaf

18

20.00 u.

19

20.00 u.

25

20.00 u.

26

20.00 u.

27

16.00 u.

Gemeentehuis gesloten (zie pagina 8)
Expositie portret en stilleven in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 17)
Nieuwjaarsdag
Oud & Nieuw in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
Café open, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
‘kinder-kunstcarrousel’ voor de basisschooljeugd, uit Sauwerd, Adorp en
Wetsinge, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 25)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 25)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 25)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 25)
Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 19)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
16 dec.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
23
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24
- ds. P.S. van Dijk
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
30
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
31
- ds. P.S. van Dijk

Jeugddienst
Kerstwake; in Adorp
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudjaarsdag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
16 dec.
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
23
9.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
19.00 u. - dhr. P. Zuidema
25
9.30 u. - ds. J.J. Verweij
30
9.30 u. - ds. L.G. v.d. Heide
14.30 u. - ds. A.G. Bruijn
31 jan.
19.30 u. - ds. A.G. Bruijn
1 jan.
10.00 u. - Leesdienst
6
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. C. van Dusseldorp
13
9.30 u. - ds. H. Venema
14.15 u. - ds. H. Zeilstra
20
9.30 u. - dhr. P. Zuidema
14.15 u. - ds. G.O. Sander
27
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
3 feb.
9.30 u. - ds. L.G. Boonstra
14.15 u. - ds. Jt. Janssen
10
9.30 u. - ds. J. v.d. Wal
19.00 u. - ds. A.G. Bruijn
17
9.30 u. - ds. A.J Minnema
16.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
24
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - Leesdienst
3 mrt.
11.00 u. - ds. M. Beute
14.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
10
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. G.O. Sander
13
19.30 u. - ds. R. den Hertog

Zangdienst
Kerst met de kinderen

Oudjaarsavond

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

Vaste activiteiten

Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks
Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag
Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag
Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal =Oosterstraat te
Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u
vrijdag
Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)
zaterdag
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
UNICEF
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten

maandelijks
1e maandag

Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maximaal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat

www.contactblad.info
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting
 m.blom@mjd.nl
 06 4887 4339
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com
werkdagen 9.30 - 10.30 u. 

0595 442925

St. Platform Gehandicaptenbeleid (gemeente) Winsum
 spg.winsum@gmail.com
werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl
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

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061783
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch of via
https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
storingsnummer

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
www.contactblad.info

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge 		
 3061281
Burchtweg 6,						
9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
		
Alarm 112
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
				

8.00-17.00 u.
8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met 			

 0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
			adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen

 0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten
Magazijnuitleen hulpmiddelen:
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.
Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
			
elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)
Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur.
De assistent 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:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.
Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden.
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed?
Overleg het dan met de assistent.
Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huisarts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.
De praktijkassistenten
Jesse Holleman en Selie Taselaar maken
voor u afspraken en u kunt bij hun terecht
voor vragen, adviezen en informatie.

Op dinsdag en vrijdag kunt u tussen 14.0015.00 uur zonder afspraak komen voor het
assistenten inloopspreekuur, graag even
melden aan de balie.
Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een
schoon potje met naam voor 10.00 uur.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)
Herhalingsrecepten:
Lege doosjes en flesjes met etiket (of alleen
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje”
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefonisch, of via onze website doorgeven. Voor
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost.
Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de assistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistent.

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd
www.contactblad.info
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Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
 Algemeen nr.: 0595 447777 - ma. t/m do. van 8.30 tot 16.00 u.; vrij. van 8.30 tot 12.30 u.
Servicebalie: voor het aanvragen van documenten
maandag, dinsdag
8.30-12.30 u.
21 dec. 2018 t/m 6 jan. 2019 (zie pagina 14)
woensdag
8.30-19.00 u.
de hele dag alleen op afspraak
donderdag, vrijdag
8.30-12.30 u.
Receptie: voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en korte vragen
maandag
8.30-16.00 u.
dinsdag
8.30-16.00 u.
woensdag
8.30-19.00 u.
donderdag
8.30-16.00 u.
vrijdag
8.30-12.30 u.
GEMEENTEHUIZEN GESLOTEN TUSSEN 21 DECEMBER EN 6 JANUARI
De gemeentehuizen in Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne zijn vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met 6 januari 2019 gesloten. In deze periode kunt u geen paspoorten,
rijbewijzen of andere documenten aanvragen of afhalen bij de gemeenten. Hebt u voor december 2018 of begin januari 2019 een nieuw paspoort, ID-bewijs of rijbewijs nodig vraag die dan
aan vóór 14 december. Het gemeentehuis is op vrijdag 14 december geopend tot 12.30 uur.
Afhalen kan uiterlijk op donderdag 20 december 2018. Het gemeentehuis is op 20 december
geopend tot 12.30 uur.
Alleen nog OPHALEN DOCUMENTEN voor het EIND VAN HET JAAR 2018
Vanwege de herindeling was 14 december de laatste dag in 2018 waarop u een document
kon aanvragen. De laatste dag waarop u nu nog een aangevraagd document kunt ophalen is
donderdag 20 december. Het gemeentehuis is op 20 december geopend tot 12.30 uur.
Documenten die u kunt aanvragen zijn identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag, uittreksels, aktes, afschriften en dergelijke.
WMO-LOKET
De consulenten van het Wmo-loket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het
dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Doel is om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven functioneren in de samenleving. Het loket is op ma. tot en met do. van 8.30 tot 16.30
en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur tele-fonisch bereikbaar op ' 0595 437 437 of mail naar *
wmo-loket@winsum.nl. Op  www.winsum.nl vindt u meer informatie; en kunt u een afspraak
maken voor een huisbezoek.
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur.  Schouwerzijlsterweg 8a, 9951
TG Winsum,  0595 - 442410.
Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 33.
OPENINGSTIJDEN AFVALBEHEER NOORD-GRONINGEN
Bij de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen (Westerhornseweg 22 Usquert) kunt u
alle soorten afval brengen. Openingstijden: ma. t/m vrij. van 8.00-16.00 u. en de eerste
zaterdag van de maand van 8.00-12.00 u. (let op: staat verkeerd op de afvalwijzer van
Winsum, die huis-aan-huis is verspreid). Meer info:  www.afvalbeheernoordgroningen.nl
8
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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 kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever
di-gitaal? Ga dan naar  www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw persoonlij-ke brievenbus waarin u post van de gemeente voortaan digitaal kunt ontvangen. Ook
post van andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen kunt u hier ontvangen.
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt in met uw eigen DigiD en kunt vervolgens
aanvinken van welke organisaties u digitaal post wilt ontvangen. Is er post, dan ontvangt u
een email dat er een bericht voor u klaar staat op MijnOverheid. Was u al aangesloten op de
berichtenbox? Zet dan ook nog even een vinkje bij gemeente.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• het legaliseren van een pipowagen, Oude Winsumerstraatweg 1, 9771 AA in Sauwerd
(201800169, 6-11-2018)
• het aanleggen van parkeervoorzieningen en voetpad, Station Sauwerd, 9771 in Sauwerd
(201800211, 20-11-2018)
• Voormalige garage/loods verbouwen tot een woning en 3 studio's, Torenweg 2 a, 9774 PJ in
Adorp (201800222 , 27-11-2018)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

INGETROKKEN AANVRAGEN
Op verzoek van de aanvrager is de aanvraag niet in behandeling genomen voor:
•
Het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding, Schuttersweg 4, 9771 BG in Sauwerd
(201800198) is om de volgende redenen ingetrokken: de aanvrager verlaagt de schutting voor
de voorgevelrooilijn zodat de schutting aan de vergunningsvrije regels voldoet.
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 2 Abelen, Wierumerschouwsterweg, 9774 TE Adorp;
• 1 Gewone es, Torenweg 20, 9774 PJ Adorp.
Verder diverse bomen in de gemeente. Dit betreft het resultaat van boomveiligheidscontrole
eerder dit jaar. De lijst met bomen is te zien op  www.winsum.nl bij de nieuwsberichten.Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777)
www.contactblad.info
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Verkeersbesluit: instellen parkeerverbod in de Stationsstraat te Sauwerd
Burgemeester en wethouders hebben besloten om:
1. Door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van RVV 1990 met
onderbord ‘pijl rechts’ aan de noordzijde van de Stationsstraat ter hoogte van perceel Stationsstraat 38 op de Stationsstraat te Sauwerd een parkeerverbod in te stellen.
2. Door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van RVV 1990 aan
de westzijde van de Stationsstraat ongeveer vijf meter van het kruispunt in de Stationsstraat
nabij de spoorwegovergang op de Stationsstraat te Sauwerd een parkeerverbod in te stellen.
Verkeersbesluit inzien
Het verkeersbesluit is in te zien op de website van de gemeente Winsum,  www.winsum.nl,
en bij de receptie van het gemeentehuis.
Bezwaar indienen
Belanghebbenden kunnen van 11 december 2018 t/m 22 januari 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. Het besluit met achterliggende stukken ligt gedurende deze periode ter inzage bij de
Centrale Balie in het gemeentehuis te Winsum.
Toelichting
Sauwerd is één van de grotere kernen binnen de gemeente Winsum en heeft daardoor een
verzorgingsfunctie voor een deel van de gemeente Winsum. In Sauwerd is bijvoorbeeld een
station gelegen aan de spoorlijnen Groningen – Eemshaven en Groningen – Delfzijl. Vanuit de
omliggende regio komen reizigers per auto of fiets naar het station in Sauwerd om vanaf daar
hun reis per trein te vervolgen. Veel reizigers komen met de auto en parkeren in de Stationsstraat vlakbij het station.
Aan de Stationsstraat zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van
treinreizigers. De aanwezige parkeerplaatsen bieden onvoldoende capaciteit voor alle treinreizigers die met de auto komen waardoor ook auto’s langs de rijbaan worden geparkeerd.
Vaak wordt dit gedaan ter hoogte van de woningen Stationsstraat 38 - 48, in en nabij de bocht
in de Stationsstraat. Verderop in de Stationsstraat is alternatieve parkeergelegenheid beschikbaar, ter hoogte van het stationsgebouw en verder is gelegenheid voor treinreizigers om hun
auto te parkeren.
Doordat de geparkeerde auto’s in de bocht in de Stationsstraat staan is het voor grote voertuigen als vrachtverkeer lastig om de bocht in de Stationsstraat te passeren. Tevens ondervinden aanwonenden hinder van de voor hun woning geparkeerde voertuigen, bijvoorbeeld
wanneer zij de parkeerplaatsen willen verlaten. In beide situaties wordt hinder ondervonden
van de geparkeerde auto’s waarbij een verminderd overzicht van de verkeerssituatie mogelijk
leidt tot onveilige verkeerssituaties.
Het is wenselijk om deze verkeerssituatie meer overzichtelijk te maken door meer ruimte beschikbaar te stellen voor voertuigen om te kunnen passeren. Dit kan door een parkeerverbod
in te stellen in de Stationsstraat aan de noordzijde van de rijbaan vanaf perceel Stationsstraat
38 tot en met het kruispunt met de spoorwegovergang waarbij het verbod op dat gedeelte geldt
voor de westzijde van de rijbaan.
Bovengenoemde maatregel kan gerealiseerd worden door het plaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de noordzijde van de Stationsstraat ter hoogte van
perceel Stationsstraat 38 en aan de westzijde van de Stationsstraat ongeveer vijf meter van
het kruispunt in de Stationsstraat bij de spoorwegovergang. Gelet op artikel 2 van WVW 1994
strekt de hiervoor benoemde maatregel tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het
beschermen van weggebruikers en passagiers. Het in artikel 2 van WVW 1994 beschreven
10
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belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij
het instellen van het parkeerverbod maar dit belang wordt als minder zwaarwegend geacht op
basis van de hiervoor genoemde overwegingen.

Verkeersbesluit m.b.t. Groenelaan in Sauwerd
Het verwijderen van een geslotenverklaring voor motorfietsen en het aanwijzen van een onverplicht fietspad op de Groenelaan in Sauwerd
Burgemeester en wethouders hebben besloten om:
1. Door middel van het verwijderen van het verkeersbord C11 van bijlage 1 van RVV 1990 een
geslotenverklaring voor motorfietsen op te heffen op de Groenelaan bij de aansluiting op de
Singelweg in Sauwerd;
2. Door middel van het plaatsen van het verkeersbord G13 van bijlage 1 van RVV 1990 het
instellen van een onverplicht fietspad op de Groenelaan bij de aansluiting op de Singelweg
in Sauwerd.
Verkeersbesluit inzien
Het verkeersbesluit is in te zien op de website van de gemeente Winsum,  www.winsum.nl,
en bij de receptie van het gemeentehuis.
Bezwaar indienen
Belanghebbenden kunnen van 6 november t/m 18 december een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. Het
besluit met achterliggende stukken ligt gedurende deze periode ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis te Winsum.
Toelichting
In 2017 is de Valgeweg tussen Sauwerd en Klein Wetsinge aangewezen als onverplicht fietspad. Voorheen was de Valgeweg een pad met een geslotenverklaring voor gemotoriseerd
verkeer, het werd voornamelijk gebruikt door voetgangers en fietsers. Het instellen van het
onverplichte fietspad heeft gezorgd voor een beperking van het aantal borden en het creëren
van een overzichtelijke verkeerssituatie, wat bijdraagt aan de bewegingsvrijheid van fietsers
en voetgangers. Bovendien past een beperkt aantal verkeersborden bij het karakter van het
dorp Sauwerd.
De Groenelaan sluit net buiten Sauwerd aan op de Valgeweg en het Hoogpad. De Groenelaan
verbindt de Valgeweg en het Hoogpad met de Singelweg. De overgang van Singelweg naar
Groenelaan is aangeduid met een bruggetje breed genoeg voor fietsers en voetgangers maar
niet voor gemotoriseerd verkeer. Op dit moment is een geslotenverklaring voor motorfietsen
ingesteld op de Groenelaan. Dit verbod wordt ter plekke, aan de rechterzijde van het bruggetje
aangeduid met verkeersbord C11. De Groenelaan sluit aan de andere zijde aan op de Valgeweg, wat nu een onverplicht fietspad is.
Momenteel wordt de Groenelaan hoofdzakelijk door fietsers en voetgangers gebruikt en sluit
aan op de Valgeweg. Doordat de Valgeweg en de Groenelaan op dit moment qua wegaanduiding van elkaar afwijken is de verkeerssituatie onduidelijk waardoor de verkeerssituatie
momenteel niet sluitend is. Om hier duidelijkheid in te brengen wordt de Groenelaan een
onverplicht fietspad. Het onverplichte fietspad wordt ingesteld door middel van het plaatsen
van het verkeersbord G13 op de Groenelaan, vijf meter na het bruggetje ter hoogte van de
aansluiting met de Singelweg. De vernieuwde situatie bevordert de overzichtelijkheid van de
verkeerssituatie en draagt daarmee bij aan de bewegingsvrijheid van fietsers en voetgangers.
Het veranderen van de geslotenverklaring in een onverplicht fietspad past in deze situatie
bij het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het
zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Deze belangen worden in deze
situatie zwaarder geacht dan het beschermen van weggebruikers en passagiers.
www.contactblad.info
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Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd
Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige consequenties gehad voor de verkeersveiligheid op dit punt in het dorp. Zowel vanuit Winsum
als vanuit Groningen is de komgrens nu minder duidelijk voor weggebruikers. Aangezien de
herinrichting van het dorp Sauwerd nog anderhalf jaar duurt (staat gepland voor tijdens de
zomervakantie in 2020), treft de provincie Groningen nu maatregelen die de bebouwde kom
meer benadrukken:
• Een tweede komportaal aan de noordzijde van het dorp, zodat er aan beide kanten van de
weg zichtbaar is dat men de bebouwde kom binnenrijdt.
• Er wordt een rode coating en het cijfer '50' op de weg aangebracht.
• Herhalingsborden met '50' vanaf de begraafplaats tot aan de komgrens.
• In overleg met bewoners uit het noorden van het dorp wordt nog een aantal andere maatregelen onderzocht
Bij de herinrichting van Sauwerd in 2020 zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het
omlaag brengen van de snelheid van weggebruikers twee belangrijke doelen. Door de weg
optisch te versmallen en door ander kleurgebruik op de weg, dwingen we een lagere snelheid
af bij weggebruikers. Daarnaast wordt de komgrens versterkt met een middeneiland. Tot de
herinrichting hopen we met bovengenoemde maatregelen een positief effect te behalen op de
gereden snelheid.
Vragen?
Stel uw vragen gerust. Dit kan per e-mail of telefoon: * l.balkema@provinciegroningen.nl of
' 06 527 617 65.

Eerste kinderen naar sportclub met hulp van Jeugdfonds en buurtsportcoach MJD
Sinds de inzet vanaf september van Jantine Meijer als intermediair, zijn er in onze gemeente al
drie kinderen met hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, bij een sportclub geplaatst. Jantine is werkzaam als buurtsportcoach bij MJD, onderdeel van Winsum Vitaal. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen
waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen
of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het jeugdfonds,
deze worden door een intermediair zoals een buurtsportcoach gedaan. Zo is het ook gegaan
voor de drie kinderen die nu gaan voetballen bij VV Eenrum. De kinderen komen uit een gezin
van nieuwkomers waarvoor het extra belangrijk is om mee te kunnen doen in de Nederlandse
samenleving. Naast deze aanvraag heeft de buurtsportcoach ook aanvragen gedaan voor
kinderen die graag bij een volleybal- of voetbalclub willen.
Mocht u denken in aanmerking te komen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maak dan een
afspraak met Jantine Meijer. U kunt haar mailen j.meijer@mjd.nl, maar ook bellen of whatsappen naar 06-86 86 49 06. Kom in beweging!
12
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VERORDENING ADVIESRAAD WMO EN JEUGDWET
U kunt deze verordening vinden op  www.winsum.nl.
Wijziging tarieven hulpmiddelen vanaf 13 augustus
In het Besluit maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeente tarieven van maatwerkvoorzieningen vastgelegd, zoals hulpmiddelen. Per 13 augustus 2018 gelden andere tarieven voor
bepaalde hulpmiddelen. Dit komt door nieuwe contracten met aanbieders van die hulpmiddelen. De aangepaste tarieven kunnen invloed hebben op de te betalen eigen bijdrage.
Soort hulpmiddel

Oud tarief
Nieuw tarief
(per 4 weken) (per 4 weken)

Scootmobiel driewiel compact maximaal 10 km/uur

€ 34,25

€ 38,16

Scootmobiel driewiel maximaal 12 km/uur

€ 39,14

€ 38,16

Scootmobiel driewiel maximaal 15 km/uur

€ 47,94

€ 55,97

Scootmobiel driewiel extra geveerd maximaal 15 km/uur

€ 68,49

€ 55,97

Driewielfiets voor volwassenen

€ 48,92

€ 55,97

Driewielfietsen voor volwassenen met hulpmotor

€ 99,80

€ 55,97

Tilliften t.b.v. een actieve tilhandeling

€ 51,38

€ 63,88

Tilliften t.b.v. een passieve tilhandeling

€ 67,02

€ 63,88

Hulpmotor te integreren met rolstoelen *

n.v.t.

€ 55,97

Handbikes te combineren met rolstoel *

n.v.t.

€ 55,97

Handbikes met hulpmotor te combineren met rolstoel *

n.v.t.

€ 55,97

Transferhulpmiddelen

€ 35,74

€ 39,09

Duo fiets

€ 141,88

€ 55,97

				
* nieuw in het kernassortiment
Uit het kernassortiment
Voor deze hulpmiddelen geldt geen vast tarief meer, maar een tarief op basis van de offerte
van leverancier:
Toiletstoelen op poten
Douchestoelen op poten
Douche- toiletstoel met wielen en hoepels
Douche- toiletstoel met zwenkwielen
Douche- toiletstoel verrijdbaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
Toiletbril-verhoger met geïntegreerde armondersteuning
Badplanken
Badliften
Douchestretchers
Zie ook tabel 3 in bijlage 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning ( overheid.nl).

Mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen

Iedereen kan voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen terecht bij een
mobiel servicepunt van RSR.
De Mobiele Service Bus is te vinden in het centrum van het dorp Winsum tegeonver de bibliotheek op de dinsdag in de even weken van 13.30-16.00 u.
Op  www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service Bus te vinden.
www.contactblad.info
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Gemeentelijke berichten rond herindeling
FACEBOOK BMWE GAAT OVER NAAR HET HOGELAND
Vanaf 5 november gaat de gemeente gebruikmaken van 1 Facebook account, namelijk die
van GemeenteHetHogeland. Op dit moment is er ook nog een Facebookaccount BMWE-gemeenten. Deze gaat op 5 november offline. Op de Facebookpagina zult u vanaf november
veel informatie vinden. Niet alleen over de verkiezingen, maar ook over de dienstverlening van
de nieuwe gemeente Het Hogeland. Dus volg ons en blijf op de hoogte van Het Hogelandse
nieuws: www.facebook.com/GemeenteHetHogeland.

Boekenpost in Sauwerd
Er is een boekenpost voor het afhalen van gereserveerde bibliotheekboeken in Sauwerd. U
kunt boeken reserveren bij de bibliotheek en aangeven dat u de boeken wilt ophalen in Sauwerd. Tijdens de openingstijden van de dorpswinkel kunt u daar de gereserveerde boeken
ophalen en ook weer inleveren. Ook kunt u in de dorpswinkel bij de computer op de koffietafel
achter in de winkel eventueel boeken reserveren bij de bibliotheek.
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Nieuws van dorpshuis Ubbegaheem
Al veel bezoekers hebben het gemerkt: het leeft weer in het dorpshuis! Het eetcafé is elke
eerste zaterdag geopend voor een daghap, of een snack. De daghap valt goed in de smaak,
waarbij we trots zijn op alle hulp die we krijgen. Met een enthousiast team van vrijwilligers
wordt er gekookt, en bediend, voor de vele dorpsbewoners die dit zeer weten te waarderen.
En natuurlijk wordt er ook schoongemaakt, ingekocht en opgeruimd. Dankzij de hulp van velen
komen er mooie dingen tot stand in Ubbegaheem, waar we heel blij mee zijn!
We kijken onder andere terug op een gezellige 40Ubb-avond. En natuurlijk een zeer geslaagde tweede editie van Sauwerd swingt! Ook de komende tijd worden regelmatig activiteiten
georganiseerd voor verschillende doelgroepen. We houden jullie op de hoogte via het Contactblad, de agenda op onze website , en de Facebook-pagina.
Activiteiten in de komende periode:
Vrijdag 28 december 14.00-17.00 uur: gezellige spelletjesmiddag voor ouderen. Entree €5
inclusief koffie en allerlei lekkernijen. Aanmelden niet nodig.
Maandag 31 december vanaf 01.00 uur: oud&nieuw! We maken er een gezellig feestje van in
het café, kom ook je mede-dorpsbewoners een gelukkig nieuwjaar wensen.
Vanaf 9 januari: ‘kinder-kunstcarrousel’ voor de basisschooljeugd, uit Sauwerd, Adorp en
Wetsinge. De deelnemers kunnen in 3 blokken van 3 lessen, kennismaken met 3 verschillende
‘kunstdisciplines’: beeldend , theater en muziek. Via de scholen worden de kinderen binnenkort geïnformeerd.
Voor meer info en opgave Gertjan Piek:
* ubbegaheem@gmail.com of ' 06-27074199.
De toekomst van Ubbegaheem.
We starten begin 2019 met de verduurzaming en modernisering van ons dorpshuis. Inmiddels is de financiering vrijwel rond, om al onze plannen te kunnen
realiseren. Maar we doen ook een beroep op jullie: in december houden we onze jaarlijkse
donateursactie. We komen bij iedereen aan de deur. Nieuw dit jaar is dat we een vast bedrag
vragen aan onze donateurs, namelijk €10. De reden hiervoor is dat we onze donateurs-administratie willen stroomlijnen en moderniseren, en dan helpt het al flink als iedereen hetzelfde
bedrag betaalt.
Daarnaast kun je tijdens deze actie aangeven of je vrijwilliger wilt zijn voor Ubbegaheem. Denk
hierbij aan ondersteunende werkzaamheden, die betrekking hebben op alle activiteiten in het
dorpshuis (doordeweeks en in het weekend, variërend van schoonmaken tot koffiezetten, en
bar- en keukenwerkzaamheden).
En daarnaast: vanwege onze plannen m.b.t. verduurzaming van het gebouw, zoeken we ook
www.contactblad.info
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“handige handen”. Houd je van klussen, kun je aanpakken, laat het ook weten; we hebben je
hard nodig!
Bestuur Stichting Dorpshuis Ubbegaheem
www.ubbegaheem.com
www.facebook.com/UbbegaheemSauwerd
Coördinator: Gertjan Piek
ubbegaheem@gmail.com of 06-27074199

Sauwerd Swingt bedankt alle vrijwilligers die met hun enthousiaste inzet, de editie van 3 november j.l. tot een groot succes hebben gemaakt!
Graag bedanken we ook nog alle sponsoren.

Hineni verkoopt leuke en lekkere dingen op 22 december
Op zaterdag 22 december is Stichting Hineni weer op de Onstaheerd te
Sauwerd, Singelweg 2 tijdens de openingstijden van de winkel , dit is van
10.00-16.00.
Wij hebben weer allerlei dingen gemaakt met onze gasten
Leuke kerstkadootjes, leuke dingen om in de kamer te zetten of te hangen.

En natuurlijk hebben we weer appeltaart en erwtensoep.
De opbrengst is voor speelmateriaal en uitstapjes.
U bent van harte welkom!!
Voor meer info  www.zorgboerderijadorp.nl
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EXPOSITIE
Marleen Bakker
Barbara van
Haaften
Portret en stilleven
in olieverf

DAGELIJKS OPEN VAN
11-17 UUR
Met uitzondering van dagen dat
er besloten partijen zijn.
Wilt u zeker weten dat de kerk
open is, bel dan met Nicolaas
Geenen: 06 54685405.

2 december13 januari
Kerk
Klein Wetsinge

www.marleenbakker.nl
www.barbaravanhaaften.nl
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Jamsessies seizoen 2018/2019
De laatste jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in dit kalenderjaar vindt op zondag
23 december plaats in 't Witte Hoes. De happening begint om 16.00 uur. Het eerste uur wordt
ingericht voor kinderen en jongeren.
De Jamsessies zijn niet meer weg te denken in Adorp. Uit de hele regio komen inmiddels de
muzikanten, die graag willen meespelen. Vaste gast is Lou Leeuw (basgitaar en zang).
De bezoekers krijgen alle kans om alleen of met meer, mee te spelen. Apparatuur is aanwezig
en dat geldt ook voor de instrumenten. Alleen blazers moeten hun eigen instrumenten meenemen. Wie wil komen om alleen te luisteren, is ook van harte welkom. De toegang is gratis.

Nieuw in Adorp: een slagwerkgroep voor kinderen van 8 t/m 14 jaar!
Als aanvulling op ons orkest gaan wij een slagwerkgroep oprichten voor kinderen van 8 t/m 14
jaar. We willen als vereniging de gelegenheid bieden om kinderen kennis te laten maken met
verschillende soorten slagwerk. En het hoofddoel is om kinderen te laten ervaren dat muziek
maken met elkaar vooral erg leuk is. De groep zal tijdens concerten van het orkest gelegenheid
krijgen om zich zelfstandig te presenteren. We hebben Trefi Bashir bereid gevonden om deze
groep te gaan leiden. Trefi is bij de meeste kinderen in Adorp wel bekend van het begeleiden
van de musical voor de zomervakantie op drums. De repetities vinden wekelijks plaats op maandagavond in Dorpshuis Artharpe van 18:30 uur tot 19:30 uur. We beginnen met
een groep van 6 kinderen die we later gaan uitbreiden. De
kosten per maand per kind zijn € 30,=.
Je kunt je kinderen opgeven bij:
Rolinda Kruijer-de Vries ' 06-54292243
(what’s app), * muziek-adorp@outlook.
com of via de messenger van onze Facebook pagina. We zullen je dan een opgaveformulier toemailen.

Ongerust over 5G
In de media staat regelmatig een bericht over dat '5G uitgerold wordt over Groningen'. 5G is
de 5e generatie mobiel netwerk. Het is echter nog helemaal niet wetenschappelijk bewezen
dat 5G gezond en veilig is. Niet voor niets waarschuwt een groep van 180 wetenschappers
de regeringen voor de mogelijk schadelijke effecten op de gezondheid van mensen, dieren en
planten. Daarom denken we dat het onverantwoord is 5G uit te rollen voordat 100% zeker is
dat het geen schade kan aanrichten!
Graag willen we polsen of deze ongerustheid ook in andere Groningse dorpen heerst en stellen voor om bijeenkomsten te organiseren waar we over 5G kunnen praten. Heeft u een plek
in uw dorp om samen te komen? Zijn er mensen die hierover meer willen weten en hierover
willen praten, laat het ons dan weten. Dan kunnen we een afspraak maken. (Die afspraak vindt
dan waarschijnlijk in februari plaats.)
U kunt een mail sturen naar Annemarie Mayers * annemariemayers@gmail.com
Namens de groep verontruste bewoners,
Lies Vedder (Pieterburen)
Annemarie Mayers (Hornhuizen)
Pieta Janssen (Kruisweg)
www.contactblad.info
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Kindervoorstelling met Kikker
Kwakke door Marikesj
Theatergroep Marikesj, bestaande uit Marietta Rust en Kees Langejan, komt op zaterdag 22 december met een kindervoorstelling naar dorpshuis Artharpe. Op uitnodiging
van de Culturele Comissie Adorp en de Vereniging voor Volksvermaken zetten ze de
voorstelling 'Waarom is de krokodil groen?'
op de planken.
Kikker Kwakke gaat naar deze vraag op zoek en dat niet alleen. Hij wil ook weten waarom een
krokodil zo'n grote bek heeft en waarom hij krokodillentranen huilt. De uitkomsten zijn verrassend.
De interactieve kindervoorstelling, die om 14.00 uur begint duurt zo'n 35 minuten. Er wordt
veel gezongen. De entree is gratis.
Marikesj is geen onbekende theatergroep voor de kinderen in Adorp. Vele malen werd er al
een uitvoering gegeven.

Oudjaarsconcert Van Zijl Consort
Op zondagmiddag 30 december om 15.00 uur verzorgt het Van Zijl Consort een oudjaarsconcertje in ’t Sael te Groot Wetsinge. 'T Sael is het middeleeuwse voorhuis van de monumentale
pastorie in Groot Wetsinge.
Hierbij treedt Esther van Zijl (sopraan) op als solist, onder begeleiding van haar vader Rigobert
van Zijl (klavecimbel), Eveline Peper (cello), Marjolein de Goede (viool) en Robert Jan van der
Feen (fluit). Op het programma staan onder meer enkele prachtige sopraan aria’s uit cantates
van JS Bach (waarin de zangstem een dialoog aangaat met de viool of de fluit) en het largo
uit de triosonate van het Musikalisches Opfer. Verder werken van twee van Bachs zoons, een
compositie van Saint Saens (La Flute invisible) en enkele moderne composities (onder andere
van de Nederlandse componist Ton Bruynel) , die wellicht ook kunnen helpen om het bijna
voltooide kalenderjaar achter ons te laten.
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek,
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.
De datum is zondag 30 december om 15.00 uur.
Deze voorstelling kost € 15,00 inclusief hapjes. Tijdens de pauze serveren wij hapjes passend
bij de tijd of thema van de muziek.
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

Meteosauwerd uitgekozen als officiële meetpunt van het RIVM
Het gaat om het meten van de NO2 (stikstofdeeltjes) in de lucht. Deze metingen gaan via
buisjes, die iedere vier weken vervangen moeten worden. De buisjes worden opgestuurd naar
het RIVM. Dit gaat dus nog niet digitaal. Iedere maand komen de meetgegevens retour.
De metingen bij Meteosauwerd starten op 28 december a.s.
www.contactblad.info
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White
Christmas!
Het koor Hoge & Lage der Aa zal op zondagavond 23 december
twee kerstconcerten verzorgen in de kerk van Adorp. De concerten
staan dit jaar in het thema van een White Christmas. Buiten is het
koud, maar binnen is het warm. Het jaar is bijna afgelopen, de
kerstvakantie staat voor de deur. Even tijd voor familie en vrienden.
Het koor is sinds september tijdelijk uitgebreid met
projectkoorzangers, waardoor het koor nu uit maar liefst 60 zangers
en zangeressen bestaat! De concerten die dit grote koor gaf in
oktober zijn zeer goed ontvangen door het talrijke publiek, dus we
hopen op weer zo’n groot succes.
Het eerste concert op 23 december begint om 19.00 uur en het
tweede concert om 20.30 uur. Tussen de concerten door is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop
koffie, thee of warme chocolademelk op het plein voor de kerk.
De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

Kerk in
Adorp

Koor Hoge &
Lage der Aa
23 december
19:00 uur
20:30 uur

Gratis
entree

Digitale hoek

	
  

De Digitale Hoek van de Stichting 55+ASW gaat in september weer van start met de computercursussen. We zijn een leercentrum van het landelijk SeniorWeb voor het gebied boven de
stad Groningen.
Voor cursisten die niet zo goed de kleine lettertjes meer kunnen lezen hebben we grotere
schermen.
Men kan zich weer opgeven voor de volgende cursussen:
Windows10 deel 1; Windows 10 deel 2; tablet met Android; tablet van Apple; cursus fotobewerken, video en muziek met het programma in Windows 10; fotobewerken op tablet; fotoboek
maken met Albelli; Excel; Word en sociale media met o.a. facebook.
Foto bewerken met het online fotoprogramma Pixlr
Foto’s worden tegenwoordig meer dan ooit gemaakt met smartphones, tablets en digitale camera’s. Een mooi moment wordt zo bewaard als herinnering. Veel foto’s worden echter nooit
overgezet naar de computer en zelfs wanneer dat wel gebeurt, wordt er nooit meer naar om
gekeken. Zonde!
Bewerk nu uw favoriete foto’s tot het best mogelijke eindresultaat met het gebruiksvriendelijke,
gratis online fotoprogramma Pixlr en ontdek de vele mogelijkheden van deze professionele
toepassing. Foto’s verkleinen, vergroten en uitsnijden, verbeteren en retoucheren, werken met
selecties en lagen, effecten en filters gebruiken, collages en kaarten maken, foto’s beheren in
mappen en albums en nog veel meer.
We werken met het boek fotobewerking op de computer van Visual steps.
Voor wie mappen maken en organiseren nog een probleem is kunnen we een korte cursus
geven.
Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begeleiding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen.
Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.
De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge zijn van harte welkom. Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ of SeniorWeb. U
kunt zich aanmelden bij Nelly Rasker ' 050-3061036 of Piet Drijfhout ' 050-3061960 of per
mail * stichting55plusasw@live.nl.
Tijdens inloopochtenden in Sauwerd of Adorp zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen bij problemen met de computer, laptop of tablet. Ook voor problemen met de cursussen die gevolgd
worden.
Als er problemen zijn tijdens de vakantieperiode kunt u contact opnemen met Nelly Rasker of
mail naar * stichting55plusasw@live.nl, dan probeer ik het probleem op te lossen met hulp
van een vrijwilliger.
Nelly Rasker.
De Digitale Hoek zoekt nog vrijwilligers om les te geven en begeleiders bij de cursisten.
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Toneelvereniging LAOMAS terug van weg geweest!
De spelers van toneelvereniging LAOMAS hebben na een jaar rust de draad weer opgepakt.
Met een nieuwe regisseur aan het roer, Roelof Croeze, zijn in september de repetities weer
begonnen. In januari 2019 staat LAOMAS op de planken met ‘Tweide hands tweide kans’. Een
toneelstuk van Herman van der A, oorspronkelijke titel is Handelsonderneming Hoebels.
Een bijzondere familie, de familie Hoebels. Je zult ze maar
hebben als buren! Met zo’n familie kan het niet missen, er komen
klachten.
De sociaal werker
van de gemeente komt er op
af, maar krijgt geen grip op de
zaak. De schoonzus van Hoebels, ze woont ook bij de familie
in, komt met een nieuwe vriend
op de proppen. Lang niet dom,
die nieuwe vriend. Hij komt met
een goed idee. Laten we een hotel beginnen, het huis is immers
groot zat.

Foto Multizoom

De eerste gast is een politieagent die tijdelijk onderdak zoekt. Is dat nu wel zo slim om die in
huis te nemen? De meningen daarover zijn verdeeld. Er komen nog meer gasten en ook moe
en schoonmoe komen logeren. De een is nog gekker dan de ander, er gebeuren rare dingen.
Als dat maar goed afloopt.
LAOMAS gaat het iets rustiger aan doen en daarom is het aantal optredens beperkt tot vier.
Deze optredens vinden allemaal plaats in Zalencentrum de Hoogte in Winsum op:
•
•
•
•

Vrijdag 18 januari
Zaterdag 19 januari
Vrijdag 25 januari
Zaterdag 26 januari

De voorstellingen beginnen om 20.00 uur.
Kaarten zijn te koop bij Sporthuis Winsum en telefonisch te bestellen bij Zalencentrum de
Hoogte voor mensen van ver.
Later meer maar noteer alvast deze datums: 18, 19, 25 en 26 januari 2019!
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd,
waar u terecht kunt 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!
Tijdens de inloopochtenden zijn de vrijwilligers aanwezig om u te helpen bij problemen met
tablet, laptop, computer en vragen over de computercursussen.
U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.
De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.
17 december: Thema-ochtend over Noord-Korea, Ubbegaheem te Sauwerd
Henk Weltevreden is schrijver. Hij studeerde af in de wijsbegeerte, schrijft romans, reisverhalen, essays en doceerde filosofie in Japan en de Volksrepubliek China. Hij maakt radioprogramma’s voor de VPRO, RVU, NTR, IKON, Moslim Omroep, de Humanistische Omroep en
Radio Rijnmond. In 2005 werd hij genomineerd voor de Journalisten Vredesprijs. Samen met
Geert Mak. In 2016 werd Henk Weltevreden nogmaals genomineerd als Journalist voor de
Vrede, deze keer samen met o.a. Jelle Brandt Corstius
Geen inloopochtend maandag 24 december
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

Gezocht: Drumcursisten in Ubbegaheem Sauwerd
Kinderen en volwassenen kunnen zich aanmelden bij de drumcursus in Ubbegaheem te Sauwerd. Voorzowel beginners als gevorderd kan je terecht bij deze cursus.
Voor informatie kan je contact opnemen met Ruben Visser.
' 06 24202353

Gezocht: Hulp op schooltuinen!
Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders of dorpsgenoten
die het leuk vinden om in de (moes)tuinen van school te
werken en hierbij leerlingen en leerkrachten te begeleiden.
Dit hoeft echt niet wekelijks te zijn.
De praktijk leert dat het lastig is voor de leerkrachten om naast het geven van de reguliere
lessen ook de moestuinen te vullen met planten, hier educatie over te geven en daarnaast
te onderhouden met de leerlingen. We zouden dus graag hierbij hulp willen krijgen. Mocht u
interesse hebben dan horen wij dit graag!!
Hartelijke groet:
Het team van CBS De Meander
www.contactblad.info
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In Sauwerd is elke donderdagochtend gelegenheid om sportief bezig te zijn in
de sporthal aan de Oosterstraat. De damesgroep beweegt van 10.00-11.00 uur.
Er zijn een aantal goede redenen om te sporten en te bewegen, zoals:
-- Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan zelfontplooiing, doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten.
-- Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chronische ziekten, aandoeningen en beperkingen.
-- Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, waarbij een actieve leefstijl wordt bevorderd.
-- Sport en bewegen is leuk en je leert er ook nog wat van: spelregels, samenwerken, tegen je
verlies kunnen…..
-- Sport en bewegen is een belangrijk middel voor het bestrijden van overgewicht bij jong en
oud.
Wat doen we zo al in een les?
We starten met een warming-up op muziek, een loop-of wandelvorm waarbij de conditie wordt
getraind, lenig makende en spierversterkende oefeningen met gebruik van allerlei kleine materialen op muziek ( zoals flesjes gevuld met water, ringen, dynabands, ballen en aerobics.
Vervolgens een spel en na al deze inspanning een cooling down om weer lekker bij te komen.
Plezier en samen bewegen staan voorop!
Kom gerust een keer gratis meedoen!
Info:
Pia Deemter, ' 050-3061816 of
Leidster: Corry Westerkamp, ' 0595-442983

Onlangs heb ik € 196,00 euro over kunnen maken naar Unicef. Dat hebben we met elkaar
voor elkaar gekregen. Een aantal mensen maken breiwerken en kaarten. In ons dorp is een
mevrouw, die mutsen en sjaals breit en leuke kindertruien, die goed verkopen. Zelf brei ik en
ik maak mandala kaarten.
De kaarten worden verkocht bij Busquet in de Zwanestraat in Groningen. Ook worden ze in
onze dorpswinkel verkocht en in het Wetsinger kerkje, waar straks (als het kouder wordt) ook
weer de breiwerken verkocht worden.
We hadden ook sokkenwol, maar geen sokken brei(st)ers. Sinds kort breien twee dames uit
Winsum sokken voor ons. Daar ben ik erg blij mee.
Kopers van onze spullen, bedankt!
Mocht u nog wol hebben waar u niets mee doet, ik houd me aan bevolen.
Lies Eldering, Kerkstraat 16 9771 BE SAUWERD, ' 050-3061016
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Muziekvereniging Adorp zoekt nieuwe leden
Muziekvereniging Adorp is heel hard op zoek naar nieuwe leden. Ben jij een beginnende of
ervaren muzikant en bespeel je een instrument die bij harmonie-, fanfare-en brassband muziek gebruikt wordt? Dan zoeken wij jou!
Wie zijn wij? We zijn een kleine vereniging waarbij gemoedelijkheid en gezelligheid voorop staat.
Wat doen wij? We organiseren zelf concerten in informele sfeer met pakkende thema’s en
een zeer enthousiast publiek.
In november 2018 organiseren we een groot project
samen met een bekende Groninger Artiest.
Jouw inbreng is belangrijk; onze leden kiezen muziekstukken
die ze leuk vinden.
We repeteren op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur
onder de zeer enthousiaste en inspirerende leiding van John
Schreurs. Vlak voor een concert repeteren we vaak nog 1x
per week extra.
1x per jaar gaan we gezellig met elkaar een weekend naar Duitsland en na de zomer organiseren we een BBQ.
Om extra inkomsten te genereren halen we eens per 2 maanden met elkaar het oud papier op
in Adorp.
Wat bieden wij nieuwe leden:
• Je krijgt gratis een goed instrument en toebehoren van ons in bruikleen
• We verlengen in 2018 de gratis proefperiode van 1 maand naar 3 maanden.
• Breng je een nieuw lid mee naar onze vereniging die minimaal een half jaar lid van onze
vereniging blijft? Dan ontvang jij als lid een geschenkbon t.w.v. €15,=
• Als je lid wordt ontvang je van ons een verenigingsjas met logo.
Voor meer informatie:
zie onze Facebookpagina en neem contact met ons op via
* muziek-adorp@outlook.com of bel of app ons via
' 06-54292243 (Rolinda)

Boekje met Groningse verhalen van Bé Kuipers
Het nieuwste boekje van Bé Kuipers heeft als titel gekregen “Gekmanswaark”. Het zijn korte
verhalen in het Gronings, die ook in het Contactblad hebben gestaan. Verder zijn de meeste
verhalen ook gepubliceerd in het Groningstalige tijdschrift Krödde en in zijn digitale opvolger Oader. Ook
zijn een paar verhalen gepubliceerd in het tijdschrift
voor taal en cultuur Toal en Taiken.
Het boekje is te verkrijgen in de boekhandel en kost €
9,95. Maar het is ook bij Bé Kuipers verkrijgbaar, te bestellen via: * be.kuipers@gmail.com, ' 050 3061721,
of gewoon afhalen:  Noorderweg 13 in Sauwerd.
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N361 Schoon
Vorig jaar om deze tijd zijn we met een groep vrijwilligers gestart om het deel N361 van Winsum naar de Walfridusbrug schoon te maken en schoon houden.
Allen hadden min of meer de zelfde gedachte: er ligt veel rotzooi langs de weg en het fietspad.
We kunnen ons er aan blijven storen of we ruimen het op. En dat laatste hebben we het afgelopen jaar gedaan. Elke maand met een paar vrijwilligers een gedeelte van Winsum naar de
brug aflopen en alles meennemen wat je tegenkomt.
Zeker de eerste keren was dat veel. De vuilniszakken werden te zwaar om mee te lopen. Na
een oproep om een bolderkar, waar ook al heel snel positieve reactie op kwam, werd het een
stuk gemakkelijker onderweg.
Na een jaar ‘ervaring’ hebben we ook wat meer inzicht in wat er zoal ligt. Een globale omschrijving van de gebruiker van de weg en het fietspad die zijn sporen achterlaat: het meeste afval
is energie- en alcoholische drank, rookwaar en fastfoodketen gerelateerd. Daarnaast frisdrank
en snoepverpakking en overige rommel.
Naar de zomer toe nam de afvalstroom wat af en dat leek door te zetten naar het eind van
het jaar, maar november en december gaven toch weer een slechter beeld. We hopen dat dat
even tijdelijk is en dat er daadwerkelijk een besef komt van de weggebruikers, automobilisten
en fietsers, om het afval even mee naar huis te nemen en het daar weg te gooien.
Al met al hebben we nu ruim 200 kg opgehaald. En dan is veel glaswerk niet meegerekend
omdat dit direct in de glascontainer gedaan wordt. En ook niet de illegale stort bij de picknicktafel aan de ‘Oude weg’ tussen Groot Wetsinge en het gemaal. Hier ligt regelmatig bouwafval
en de blikvanger is regelmatig volgepropt met afval.
Bij dezen ook weer dank aan de milieudienst van de gemeente Winsum. Altijd weer bereid om
de volle containers te legen. En natuurlijk de vrijwilligers die samen het hele jaar het traject
schoon proberen te houden.
Belangstelling om mee te helpen? Aanmelden kan via * n361schoon@winsumschoon.nl
Als we er nu samen om denken en het afval meenemen naar huis en het daar in de container
doen, is de hulpvraag overbodig en kunnen de vrijwilligers zich elders nuttig maken.
Met schone groet,
N361schoon

Kerk van Klein Wetsinge
Dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 u.
voor koffie/thee, lunch & borrel én op aanvraag voor diner.
Regelmatig wisselende exposities en diverse optredens!
Meer informatie  www.kerkkleinwetsinge.nl
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Informatie over persoonsgegevens
VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen,
die in Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrekken van gegevens aan derden.
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u
dan contact op met het Klantcontactcentrum. Bent u inwoner van de gemeente Winsum, dan
kunt u uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U moet zich dan wel legitimeren.
U kunt uw gegevens ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden,
dan kunt om correctie vragen.
Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vragen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.
Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens
zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken dit overzicht kosteloos toegestuurd.
Aanvraagformulieren op  www.winsum.nl
De volgende formulieren zijn digitaal beschikbaar op  www.winsum.nl - Gemeentewinkel
Aanvraagformulier geheimhouding: Gebruik hiervoor de gele button “Product bestellen”.
Aanvraagformulier persoonsgegevens opvragen / overzicht opvragen aan wie het afgelopen
jaar de persoonsgegevens zijn verstrekt: Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen. Gebruik hiervoor de gele button “Eigen gegevens opvragen”
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact op nemen met het Klantcontactcentrum,' 0595-447777.

UITSCHRIJVINGEN ZONDER AANGIFTE VAN VERHUIZING
De gemeente heeft de plicht ambtshalve opname gegevens over vertrek van inwoners bekend
te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aangifte van
verhuizing te hebben gedaan.
Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een overzicht van deze gegevens.
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GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Als u iets bent verloren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Zodra er iets is gevonden dat
lijkt op het voorwerp dat u kwijt bent, kunt u komen kijken. Als het inderdaad van u is, dan mag
u het meenemen. Geef het ook aan ons door als u iets vindt.
Op  www.winsum.nl staat de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Type in de zoekbalk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een formulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.
VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
Bij verlies of diefstal van een identiteitsbewijs kunt u direct naar de gemeente. Daar vult u
een verklaring van verlies of diefstal in. Daarna kunt u meteen een nieuw identiteitsbewijs
aanvragen. Wel blijft het verstandig om bij diefstal, overvallen en andere misdrijven aangifte
te doen bij de politie. Raakt u uw identiteitsbewijs in het weekend of op een feestdag kwijt en
is er geen gemeenteloket open? Dan kunt u naar de politie, die hier een mutatie van maakt. U
kunt daarna alsnog naar de gemeente om de vermissing te melden en een nieuw document
aan te vragen.
Misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert
de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik
stelt de politie een onderzoek in.
Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum, ' 0595447777.
Uitgifte van verwijderde fietsen nu op afspraak
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de doorgang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net
en veilig stationsgebied. Daarom worden fietsen die verkeerd gestald staan bij de stations in
Winsum, Baflo en Sauwerd verwijderd. Het gaat om fietsen die niet in de metalen gleuf in het
fietsenrek staan of te lang op één plek staan gestald. Vanaf 1 mei 2016 kunt u uw verwijderde
fiets op variabele tijden ophalen, na het maken van een afspraak. Hiermee komen de vaste
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft u uw fiets fout gestald? Dan wordt uw fiets gelabeld en krijgt u 6 uur de tijd om uw fiets
op de juiste manier te stallen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot bij de afdeling Beheer en Onderhoud aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. U kunt uw fiets alleen op afspraak ophalen.
Is uw fiets verwijderd, maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnr. ' 0595 447777.
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling
van de verwijderingskosten van € 25 krijgt u uw fiets dan weer mee.
De gemeente is wettelijk verplicht om de verwijderde fietsen 13 weken te bewaren. Fietsen die
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewerkers van Ability knappen de fietsen op, waarna ze worden verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs 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 de stations 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.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg,
zodat u kunt zien hoe het werkt.
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Informatie over afvalinzameling en recycling
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.
LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/winsum vindt u uw persoonlijke afvalwijzer. Vul
uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt
geleegd. Ook kunt u uw ledigingen raadplegen; daarvoor moet u eerst inloggen met uw DigiD
inlogcode.
Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij  www.digid.nl.
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente u
nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat gebeurt
achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 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
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
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
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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MEDISCH AFVAL 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
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.
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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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.

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).
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Informatie over omgeving en buurt
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment,
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om
de storing te verhelpen.
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
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.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
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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 van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er
veel ruimte. Toch blijven hondenpoep en loslopende honden in de
openbare ruimte voor veel inwoners een bron van ergernis. Inwoners
met én inwoners zonder hond willen van Winsum genieten. Laten we
daarom samen zorgen voor een schone en prettige omgeving.
Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan een aantal spelregels
te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd
aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
Mijn baasje schept op!
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als
hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat uw
hond op de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan kunt u
hiervoor een bekeuring krijgen.
• Zorg ervoor dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het voetpad of op en rondom een
kinderspeelplaats. Een hond ziet niet waar het wel of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond
daarin sturen.
• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als
uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers
komen, riskeert u een bekeuring.
Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich prettig
bij loslopende honden. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan een ander
schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga
daarom niet zonder een lijn van huis en zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wandelaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en
hou uw hond kort.
Verboden voor honden
Wist u dat het in alle speeltuinen en op of in als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken in de gemeente Winsum verboden is voor honden?
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd
komen. Houdt u hier rekening mee?
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Inbraakpreventie
AVONDJE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT!
De gemeente vraagt al haar inwoners om het samen de inbreker niet
te makkelijk te maken. Ook als u ’s avonds even niet thuis bent. Om
een inbraak te voorkomen als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk
dat u de volgende maatregelen neemt:
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde
indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds afwezig
bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp niet.
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk.
• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat als u niet thuis bent en ze een verdachte situatie bij uw huis zien, zoals
bijvoorbeeld glasgerinkel, gestommel of als ze onbekende personen rond uw huis zien lopen,
ze direct 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie.
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
• Wèl thuis? Let op insluipers!
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Als u
naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen en uw deuren los zijn, kan men zo bij
u binnen wandelen. Doe uw deuren en ramen op slot. Ook al gaat u maar heel even naar de
buren of boodschappen doen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
Samen maken we het de inbreker niet te makkelijk. Een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgen voor maximaal 90% minder kans op een inbraak. Zorgt u voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren.
Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Door het hele land zijn Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen.
Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.
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Gladheidsbestrijding
In de winter kunnen sneeuwval en gladheid problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners gezamenlijk
verantwoordelijk zijn.
Wat doet de gemeente?
• Bij gladheid op de weg strooit de gemeente met nat zout. Hoofdwegen, bruggen en hoofdfietspaden worden eerst gestrooid. Direct daarop volgen de wijkontsluitingswegen. Bij aanhoudende sneeuwval gaan we sneeuwschuiven in combinatie met strooien.
• Bij voorspelling van gladheid strooit de gemeente preventief. Dit gebeurt op doorgaande
wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswegen, bus- en schoolroutes en doorgaande wegen
langs het water
Gelet op kosten, duurzaamheid en praktische uitvoerbaarheid is het niet mogelijk om in alle
straten te strooien. Uitgangspunt is dat iedereen binnen een straal van 500 meter op een
gestrooide route moet kunnen komen.
Wat kunt u zelf doen?
Het weer is niet altijd exact te voorspellen. Niet alle situaties zijn te voorzien! Pas uw weggebruik aan op de weersomstandigheden. Neem zoveel mogelijk de doorgaande routes. Door
het verkeer wordt het wegenzout verder "ingereden" waardoor achtergebleven sneeuwresten
snel wegsmelten. Hou de stoep voor uw woning of bedrijf sneeuw- en ijsvrij. Help ouderen een
handje zodat ook zij zich veilig kunnen verplaatsen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie in het gladheidsjournaal op  www.winsum.nl. Daar vindt u onder
andere Winterprogramma gladheidsbestrijding 2018-2019. Het Winterprogramma ligt ook ter
inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Winsum.
Op 1 januari gaat de gemeente Winsum op in de nieuwe gemeente Het Hogeland, samen met
de gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond. De Winterdienst blijft tot 21 april 2019 van
kracht voor het grondgebied van de gemeente Winsum, met uitzondering van het gebied Middag. Dit gebied hoort bij de toekomstige gemeente Westerkwartier.
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