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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 via:
 contactblad-asw@planet.nl
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).
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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
maart
tot 27
16
17
18

14.00 u.
14.00 u.
10.00 u.

20
20
21
23

!
9.00 u.
20.00 u.
11.00 u.

23
24
25
27
28
29
30
31
april
1

14.00 u.
14.00 u.
10.00 u.
!
20.00 u.
10.30 u.
14.00 u.
14.00 u.

5
5
6
6
7
10
11
15
17
19
21
22
23
25

Aanmelden mogelijk voor visje eten op Lauwersoog (zie pagina 16)
Expositie foto's Alfred Wiltfang in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 13)
Expositie foto's Alfred Wiltfang in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 13)
Steunpunt, thema-ochtend over Spitsbergen in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 16)
Gemeeentelijke snoeihoutronde
Belastingservice (zie pagina 10)
Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
Verdiepingscursus freerunning voor trainers/coaches met lesbevoegdheid (zie pagina 9)
Expositie foto's Alfred Wiltfang in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 13)
Expositie foto's Alfred Wiltfang in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 13)
Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 16)
Sluiting aanmelding visje eten Lauwersoog op 29 maart (zie pag. 16)
Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
St. 55+, visje eten op Lauwersoog - aanmelden tot 27 maart (zie p. 16)
Expositie foto's Alfred Wiltfang in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 13)
Expositie foto's Alfred Wiltfang in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 13)

18.00 u. Ophalen spullen in Sauwerd en Wetsinge voor rommelmarkt op 5 april
(zie pagina 12)
17.30 u. Rommelmarkt op Kerkplein in Sauwerd (zie pagina 12)
20.00 u. Vrij kaarten in ’t Witte Hoes in Adorp - inschrijven vanaf 19.30 u. (zie
pagina 19)
15.00 u. Raitdaiprun door omliggend Reitdiepgebied met start in Sauwerd, diverse
starttijden voor diverse groepen - eerste start 15.00 u. (zie pagina 15)
! Aantal straten in Sauwerd, Groot en Klein Wetsinge en Hekkum afgesloten in verband met Raitdaiprun (zie pagina 15)
15.00 u. Concert Boreas duo met Leonieke Toering, 't Sael te Groot Wetsinge (zie
p. 15)
9.00 u. Belastingservice (zie pagina 10)
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
13.30 u. Belastingservice (zie pagina 10)
9.00 u. Belastingservice (zie pagina 10)
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Visje eten in Termunten (zie pagina 13)
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp - Slotavond van
seizoen 2018-2019 met prijsuitreiking
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
17 mrt.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
20
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
24
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
27
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
31
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
3 apr.
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
7
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
10
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
14
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
17
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
18
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19
20
21
28
5 mei
12

19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21.30 u. - ds. P.S. van Dijk
9.30 u.
9.30 u.
9.30 u.
9.30 u.

-

ds. P.S. van Dijk
ds. P.S. van Dijk
ds. P.S. van Dijk
ds. S.W. Bijl

Avondgebed
Avondgebed
Avondgebed
Avondgebed
Palmzondag, jeugddienst
Avondgebed
Wetsinge/Sauwerd, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag
Adorp, Stille Zaterdag, Heilig Avondmaal
Paaszondag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
17 mrt.
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. R. Prins
24
9.30 u. - dhr. B. Koerts
16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
31
9.30 u. - ds. C. van Dusseldorp
14.15 u. - ds. L.J. Joosse
7 apr.
9.30 u. - ds. Jt. Janssen
16.00 u. - ds. L. Hoogendoorn
14
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. Boonstra
19
19.30 u. - dhr. P. Zuidema
21
9.30 u. - ds. G. Timmermans
19.00 u. - ds. T. Dijkema
28
11.00 u. - ds. J.Th. Rozemuller
14.30 u. - ds. J.H. Kuiper
5 mei
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. H. Venema
12
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand

Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag
Pasen
zangdienst

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
4
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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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050 3062064
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Gemeentenieuws
Informatie via website, facebook en noorderkrant
Voor informatie over diensten, openingstijden, vergunningen, raadsvergaderingen etc. zie:
https://hethogeland.nl
https://www.facebook.com/GemeenteHetHogeland
https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/nok/ of via https://www.dekrantvantoen.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 kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever
digitaal? Ga dan naar  www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw persoonlijke 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.

	
  

Vanaf 21 januari 2019 - bomen langs N361 gekapt
De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop en er wordt een nieuwe fietsroute
in dit gebied aangelegd. Om dit mogelijk te maken - denk aan het verleggen van kabels en
leidingen of de weg verbreden -, moet een aantal bomen gekapt worden. Ook wordt een aantal
bomen geplant om de vleermuizenroute in dit gebied niet te verstoren. Deze werkzaamheden
worden vanaf 21 januari uitgevoerd.
Waar wordt gekapt?
Het gaat om het gebied net ten zuiden van Winsum en in het dorp Adorp. Uiteraard worden
er - als de werkzaamheden zijn afgerond - in de directe omgeving nieuwe bomen aangeplant.
Langs de N361 komen uiteindelijk - na de aanplant - zelfs meer bomen dan nu het geval is. Zo
blijft de groene karakteristiek van de weg behouden.
Minimale hinder
Tijdens het kappen van de bomen is de N361 in principe begaanbaar. Wel is er een rijdende afzetting op de weg en zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden tijdens
kortdurende stremmingen bij het vallen van een boom. Om eventuele hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, wordt buiten de spitstijden gewerkt. Ook in verband met
mogelijk geluidsoverlast.
8
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Trouwen in principe overal mogelijk
Het college heeft het Reglement Burgerlijke Stand Het Hogeland en de Regeling Trouwen op
Locatie vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om in principe overal in de gemeente Het Hogeland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Verder regelt het reglement
dat gratis trouwen of het gratis aangaan van een geregistreerd partnerschap mogelijk is. Dat
kan in het gemeentehuis in Winsum op maandag om 9.30, 10.00 en 10.30 uur. Daarnaast
heeft het college de (bijzonder) ambtenaren burgerlijke stand benoemd.
Automatische incasso belastingen blijft bestaan
In de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond konden de inwoners de aanslagen voor gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Betaling
via automatisch incasso wordt in de gemeente Het Hogeland voortgezet: de machtigingen
worden meegenomen naar de gemeente Het Hogeland. Inwoners hoeven dus niet opnieuw
een machtiging voor de nieuwe gemeente af te geven. Het college heeft regels vastgesteld
voor de automatische incasso. Daarin staan onder meer welke belastingen onder de incasso
vallen, de afschrijftermijn en het tijdstip van afschrijven.
Bezwaren tegen verkeersmaatregelen in Adorp (besluit 19 februari)
In het kader van de herinrichting van de N361 heeft de provincie besloten de aansluiting van
de Molenweg Noord op de N361 te Adorp op te heffen. Hiermee wil de provincie de verkeersveiligheid op de N361 vergroten en de leefbaarheid en de woonkwaliteit in het dorp verbeteren. Om de verkeersveiligheid vanaf de zijde van de Molenweg te waarborgen, heeft het
college van B&W besloten een aantal verkeersborden en palen aan de Molenweg te plaatsen.
Een groot aantal inwoners van Adorp heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. Veel bezwaren
zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers als ‘niet-belanghebbend’ zijn aangemerkt. Andere bezwaren werden ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee de adviezen
van de bezwarencommissie.
Compensatie eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten
Inwoners van Het Hogeland met een minimaal inkomen en hoge zorgkosten ontvangen ook in
2019 financiële compensatie. Dat heeft het college besloten. De regeling voor 2019 is dezelfde
als die die voor 2018 gold.
Het college wil hiermee voorkomen dat deze groep inwoners financiële problemen krijgt of
zorg gaat mijden omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken.
Inwoners die gebruik willen maken van deregeling kunnen een aanvraag over het jaar 2019
tot 31 december 2020 indienen bij gemeente het Hogeland. Dat kan online door via  https://
hethogeland.nl een aanvraagformulier te downloaden. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar in de vier gemeentehuizen en bij het beursgebouw in Winsum. Het ingevulde aanvraagformulier moet met bewijsstukken worden opgestuurd naar Werkplein Ability of naar het
postadres van de gemeente Het Hogeland.
De gemeente gaat deze regeling evalueren in het kader var het nieuwe armoede- en minimabeleid dat wordt ontwikkeld.

Meld je aan voor verdiepingscursus freerunning
Regelmatig wordt er bij de buurtsportcoaches van Winsum Vitaal en bij Turning Winsum gevraagd naar freerunning. Helaas is er in Winsum nog geen trainer opgeleid die deze lessen
mag geven. Daarom biedt Winsum Vitaal in samenwerking met Turning Winsum nu voor geïnteresseerden een verdiepingscursus freerunning aan.
De cursus vindt plaats op zaterdag 23 maart van 11.00 tot 17.00 uur en kost € 175. Dit bedrag
is inclusief lunch en cursusmap.
Het hebben van een lesbevoegdheid is een vereiste. Als je belangstelling hebt voor andere
trainerscursussen dan kun je dit ook laten weten. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de
verdiepingscursus dus geef je snel op. Voor vragen over de cursus of om je aan te melden mail
je met Annemiek (* annemiek@winsumvitaal.nl).
www.contactblad.info
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Belastingservice
De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei 2019 de belastingaangifte over 2018 in te
dienen. De stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. (voorheen Arme Kant), FNV Belastingservice, Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen hebben dit jaar besloten om gezamenlijk de belastingservice te organiseren.
Dit houdt in dat wij in maart en april 2019 de mensen met een laag inkomen (tot 120% van
het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland gratis kunnen helpen met
de aangifte Inkomstenbelasting 2018, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding
Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten.  
Waar
Op afspraak (aanmelding) doet Mensenwerk Hogeland dit in 4 bibliotheken: Bedum, Leens,
Winsum en Uithuizen en de Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. in de Poort (Vrijgemaakte Kerk) in Winsum.
In de bibliotheken is het op 5 woensdagochtenden vanaf 09.00 – 11.15 uur
en in De Poort op 1 maandagmiddag vanaf 13.30 tot ongeveer 17.15 uur.
Wanneer
• Woensdagochtend 20 maart bibliotheken Leens en Uithuizen
• Woensdagochtend 10 april bibliotheken Winsum en Bedum
• Woensdagochtend 17 april bibliotheken Leens en Uithuizen
In de Poort in Winsum is het op maandagmiddag 15 april vanaf 13.30 tot ongeveer 17.15 uur.
Opgave
U kunt zich opgeven bij Henk Wolters ' 06-23 67 24 64 of * henkwolters@kpnmail.nl onder
vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
U krijgt daarna nog een schriftelijke uitnodiging, waarbij u ook wordt gevraagd wat u voor
benodigde papieren (zoals uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digidcode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie /werk enz.) moet meenemen.  

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.

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.
10
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Nieuws Stichting dorpshuis Ubbegaheem
Beste dorpsgenoten,
Hierbij willen we je weer eens op de hoogte houden van het reilen en zeilen van ons dorpshuis.
Na de zomer van vorig jaar is de keuze gemaakt om het dorpshuis volledig te runnen met
vrijwilligers. Dat betekent voor het bestuur dat er vele zaken geregeld en aangestuurd moeten
worden én het vele werk door een grote groep vrijwilligers moet worden gedaan.
Om iedereen een idee te geven wát er zoal moet worden gedaan:
•
•
•
•
•
•

Het bedenken en organiseren van activiteiten voor het dorp
De bemensing van de keuken, de cafetaria en de zaal tijdens de activiteiten
Het bekendmaken van de te houden activiteiten via diverse (media)kanalen en op papier
Het verzorgen van de inkopen voor alles wat er wordt georganiseerd
Het schoonhouden van het gehele gebouw, zowel intern als rondom het gebouw
Diverse financiële en administratieve taken, zoals verzenden nota’s aan gebruikers van het
gebouw, debiteurenbeheer, betalen crediteuren, verzorgen complete boekhouding en het
bewaken van de liquiditeit

Kortom, er is best veel te doen!
Daarnaast zijn we druk bezig met het uitvoeren van verbouw- en moderniseringsplannen van
het gebouw. Daarvoor moet dit jaar o.a. het volgende gebeuren:
• Het verder uitwerken van het plan voor verbouw en modernisering van het gebouw
• Het aanvragen van subsidies hiervoor.  Van een flink aantal organisaties hebben we inmiddels subsidies ontvangen; de logo’s van deze organisaties zijn onderaan dit artikel geplaatst.
• Inplannen diverse bedrijven die de daadwerkelijke verbouwing gaan uitvoeren
• Bewaking voortgang van de diverse werkzaamheden
• De verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden richting de subsidieverstrekkers
• Liquiditeitenbeheer van dit alles
Concreet is het dak reeds geheel voorzien van nieuwe dakbedekking en het zal spoedig
worden voorzien van zonnepanelen. Verder willen we de keuken-inrichting moderniseren, de
dames-toiletgroep vernieuwen, de grote zaal opfrissen en buitenom zal het gebouw worden
geschilderd. Dit alles doen we om het gebouw duurzamer te maken waardoor de exploitatielasten omlaag kunnen en we graag nóg meer dorpsgenoten willen verwelkomen in een modern huis voor het dorp, waar iedereen zich welkom voelt.
Inmiddels is een groep vrijwilligers actief op vele fronten. Tevens hebben zich op de eind
januari jl. gehouden vrijwilligersavond nog mensen aangemeld die bereid zijn zich voor het
dorpshuis in te zetten. Als bestuur zijn we heel blij met iedereen die ons helpt.
www.contactblad.info
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Een greep uit de activiteiten die de laatste tijd zijn georganiseerd: gezellig nieuwjaarsnachtfeest, zaterdag-openstelling elke 1e zaterdag van de maand met o.a. een heerlijke daghap,
maandelijkse soosavond voor de puberjeugd, een aantal keren een 40UBB-avond waarin
gedanst kan worden op de muziek uit je jeugdjaren, recent een geslaagde Pubquiz-avond,
cursus danslessen, Kunstproject voor de jeugd op woensdagmiddagen etc.
Daarnaast zijn er twee condoleance-bijeenkomsten geweest, zijn er verjaardagsfeestjes gegeven en zijn er diverse vergaderingen gehouden.
Ook hebben we de jaarlijkse donateursronde gelopen. Vele mensen vertelden ons dat ze het
belangrijk vinden dat het dorpshuis blijft bestaan en willen ons financieel (blijven) steunen.
De komende maanden willen we doorgaan met diverse verschillende activiteiten; volg ze via
de (media) kanalen.
Als bestuur realiseren we ons dat het exploiteren van ons dorpshuis niet vanzelf gaat en er
veel tijd in gestoken moet worden om het te behouden. We hebben jullie hulp echt nodig. Sámen kunnen we er voor zorgen dat ons dorpshuis blijft.
We zullen de komende periode vaker een nieuwsbericht uitbrengen.
Daarnaast zijn we ook op vele andere manieren te volgen. Zo is er de eigen website  Ubbegaheem.com, via facebook, via het LED-bord bij de Dorpswinkel, via twitter, via de Nextdoorapp en via de dorpsflyer. Nóg leuker is het om elkaar persoonlijk te treffen; we hopen je snel
(weer) te zien in Ubbegaheem!
Het bestuur,
Judith Visser-Vos, voorzitter
Vacature, secretaris
Jenne Jan Kwant, penningmeester
Sjoerd Nomden, lid technische zaken
Arwin Nimis, lid algemeen (en projectcoördinator verbouw)

Rommelmarkt Sauwerd - Wetsinge
Onze jaarlijkse rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op vrijdag 5 april. Aanvang 17.30 uur op
het Kerkplein in Sauwerd.
De spullen worden opgehaald op maandag 1 april vanaf 18.00 uur.
Verzoek om de goederen zoveel mogelijk langs de weg te plaatsen.
Geen grof vuil. Geen afgedankte apparaten als bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines en
computers.
Staan spullen u eerder in de weg? Bel dan met:
* Henk Valkema

' 050 3061220 of

* Tjeert Geertsema

050 3061576 of

* Piet Drijfhout

050 3061960

De opbrengst van het vorig jaar is overgemaakt voor noodhulp op Sint Maarten.
Namens de commissie:
Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd
12
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Rode Kruis afdeling Groningen organiseert dag-/middaguitjes
Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap organiseert Rode
Kruis afdeling Groningen dag-/middaguitjes. Dit wordt begeleid door vrijwilligers van het Rode
Kruis Noord-West Groningen.
¾Dinsdagmorgen/middag
¾
			23 april					Visje eten in Termunten
¾Dinsdagmiddag		
¾

		 23 mei						 Rondvaart Groningen

¾Dinsdag
¾
hele dag					18 juni						Bad Nieuweschans
¾Dinsdagmiddag		
¾

		 10 september			 Rondleiding Hooghoudt

¾Dinsdagmiddag
¾
						8 oktober				Aqua Delfzijl
¾Woensdagmorgen/middag
¾

6 november

Eten bij Wereldgeluk

¾Dinsdagmiddag
¾

3 december

Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis
Middaguitjes zijn ongeveer van
Daguitjes zijn ongeveer van 		
Morgen/middag vanaf ongeveer

13.00 uur tot 17.00 uur.
9.00 uur tot 17.00 uur.
11.00 uur tot 15.30

Informatie en opgave

Hennie Wijbenga

			

Agnes Buikema

' 0595 402600 / 0651159922
050 3061678

Foto-expositie Alfred Wiltfang
In de maand maart zal er in 't Sael elk weekend een prachtige foto-expositie te bezichtigen zijn
van Alfred Wiltfang.
Alfred Wiltfang is een Duitse amateur fotograaf die foto's maakt van de natuur en stedelijke
omgeving. Kom genieten van zijn prachtige foto's op zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 u.
“Fotografieren ist wie schreiben mit Licht,
wie musizeren mit Farbtonen,
wie malen mit Zeit
und sehen mit Liebe”
© Almut Adler

www.contactblad.info

Contactblad 15 maart 2019

13

Paddepoelsterbrug t'rug!
Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,.

Wilt u ook dat de Paddepoelsterbrug terugkomt en wilt u op de hoogte gehouden
worden?
Mailt u dan naar * brugterug@gmail.com
Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
14
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Raitdaiprun 6 april
Elk jaar wordt op de eerste zaterdag van april de RaitdaipRun georganiseerd door Loopgroep
de RaitdaipRunners te Sauwerd. Op 6 april a.s. vindt alweer de 9e editie plaats. Een mooi
evenement dat laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Gesteund door bijna de gehele
middenstand uit het dorp zelf en de directe omgeving, in welke vorm dan ook. Een grote groep
vrijwilligers die op de been is om het verkeer in goede banen te leiden, de waterposten onderweg te bemannen, deelnemers in te schrijven, deelnemers te verzorgen enz. Elk jaar is er na
afloop voor elke deelnemer een leuke herinnering om mee naar huis te nemen.
Om 15.00 uur wordt er bij dorpshuis Ubbegaheem gestart met de Kidsrun, voor de basisschooljeugd. De jeugd (vanaf 13 jaar) en volwassenen starten vanaf 16.00 uur. Er kan een
keuze worden gemaakt uit 3 afstanden: de 5 km die door het dorp Sauwerd voert, en de 10 km
en de 10 mijl die beide door het mooie Reitdiepdal voeren. De inschrijving is vanaf 14.00 uur
bij Dorpshuis Ubbegeheem. Voorinschrijven is ook mogelijk, dit kan t/m 3 april.
Informatie over de inschrijving en de kosten zijn te vinden op de website van de RaitdaipRunners, www.raitdaiprunners.nl.
Informatie voor inwoners van Sauwerd, Hekkum, Groot en Klein Wetsinge:
De volgende straten zullen deze dag tussen ca. 14.30 uur en 18.00 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.
Voor meer informatie over de Run, zie:  www.raitdaiprunners.nl
Voor de laatste nieuwtjes en informatie, volg ons op Twitter (@RaitdaipRunners), Facebook
en instagram.

Concert Boreas duo met Leonieke Toering
Boreas Duo bestaat uit Johanna Varner, cello en Dick Toering, gitaar. Ze hebben een klassiek
programma samengesteld, waarbij de klanken van cello en gitaar bijzonder goed samensmelten, zoals ook uit de enthousiaste reacties van het publiek op diverse concerten in Duitsland
en Oostenrijk is gebleken. Het optreden in ’t Sael is hun Nederlandse debuut.
Op hun recente cd ‘Music for a while’ spelen ze onder andere stukken van Purcell, Bach,
Schubert, Villa Lobos en Dowland. Deels zijn dit eigen bewerkingen voor cello en gitaar van
liederen, zoals in het geval van Purcell, Schubert en Dowland. Dit bracht ze op het idee om
voor concerten de samenwerking te zoeken met de Groningse dichteres en stemacteur Leonieke Toering.
Gezamenlijk brengen zij een gevarieerd programma
van muziek voor cello en gitaar (zowel duo als solo)
afgewisseld met voordracht van teksten van de oorspronkelijke liederen en een aantal gedichten van
Leonieke Toering.
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 7 april om 15.00 uur.
Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via de  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96
www.contactblad.info
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
In de maand maart worden de laatste thema- en inloopochtenden
van dit seizoen gehouden, met als laatste activiteit Visje eten op 29
maart.
In september starten we dan weer zoals gebruikelijk met de opening van het najaarsseizoen
en in oktober met de thema- en inloopochtenden.
Het bestuur van de Stichting 55+ wenst u een zacht voorjaar en een mooie zomer toe.
De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.
18 maart: Thema-ochtend 'Spitsbergen, een ijzige archipel', Ubbegaheem te Sauwerd
In 2009 en 2011 maakte spreker Jan de Groot uit Sauwerd reizen naar het hoge noorden: naar
Spitsbergen. Hij ontdekte een schitterend eilandenrijk, grotendeels bedekt met gletsjers, maar
ook rijk aan menselijke geschiedenis. Sinds de ontdekking van de eilanden door Willem Barentsz in 1596 is er op walvissen, ijsberen en walrussen gejaagd, naar delfstoffen gezocht en
naar politieke invloed gestreefd. In deze presentatie worden de geschiedenis en schoonheid
van dit eilandenrijk belicht aan de hand van vele foto’s en verhalen, waarbij de actuele veranderingen in het klimaat niet worden vergeten.
25 maart: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn
aanwezig om u te helpen met problemen op computer gebied en vragen over de cursussen.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Piet Drijfhout
 050 3061960
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Margriet Kuipers
3061662

St. 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Visje eten
De activiteitencommissie organiseert weer het gebruikelijke visje eten in Lauwersoog.
Voor dit voorjaar staat het op het programma voor: vrijdag 29 maart.
We vertrekken om 10.30 uur bij de garage in Adorp en om 10.35 uur bij de dorpswinkel in Sauwerd. Meerijders betalen € 5 als tegemoetkoming in de benzinekosten.
Opgave graag uiterlijk op 27 maart bij: Piet en Annet Drijfhout, ' 0503061960.
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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)

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
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Klaverjasavond in Adorp
Op vrijdag 5 april a.s. is er vrij kaarten in ’t Witte Hoes te Adorp. Er worden vier rondes gespeeld
van ieder twaalf spelletjes. Er zijn prijzen beschikbaar gesteld door de uitbater van ’t Witte
Hoes. De avond wordt georganiseerd door Kaartclub Adorp. Aanmelden kan op de avond zelf
vanaf 19.30 uur. De wedstrijd begint om acht uur. De prijsuitreiking is rond half twaalf. Iedereen
is welkom.

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.
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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.

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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