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Post voor Sinterklaas
Burgemeester Ineke van Gent opent elke dag de rode brievenbus voor het
gemeentehuis. In de brievenbus zitten tekeningen, knutselwerkjes en andere post van
de eilander kinderen voor Sinterklaas. De burgemeester zorgt er uiteraard voor dat
Sinterklaas alle post ontvangt.

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348

Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur

Kalender
1 dec
2 dec
15 dec
16 dec

Beelvormende
Raadsvergadering
Inzameling Grof afval
en oud papier
Raadsvergadering
Inzameling KCA

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Beeldvormende raadsbijeenkomst
Op dinsdag 1 december om 20.00 uur is er een beeldvormende raadsbijeenkomst over
de overdracht van het bevoegd gezag van Yn de Mande naar de gemeente.
De bijeenkomst is te volgen via bestuur.schiermonnikoog.nl en SchiermonnikoogTV.

Wegafsluiting 27 november tot 11 december
Vanwege de aanleg van een persleiding is een gedeelte van de Reeweg afgesloten voor
verkeer van vrijdag 27 november. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en
met vrijdag 11 december aanstaande.
Het betreft het stukje Reeweg vanaf de blauwe palen (bocht Reeweg-Heereweg) richting
de dijk. De jachthaven is bereikbaar via de Oosterreeweg.

Wegafsluiting 1 en 2 december
Wegens werkzaamheden door Liander is het Karelspad op 1 en 2 december afgesloten
voor alle verkeer.

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

Milieustraat en bezinepomp gesloten op 4 december

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Online aanmelden grof afval

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Op vrijdag 4 december is er een stroomonderbreking door werkzaamheden van Liander.
Een gedeelte van de Veerweg heeft tussen 10.30 en 13.00 uur geen stroom.
Hierdoor zijn de milieustraat en de bezinepomp gesloten tijdens de stroomonderbreking.

Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok ‘Afval, grof huisvuil’. U vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Oud papier naar het Melle Grietjespad
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Heeft u erg veel oud papier
en/of kunt u het oud papier niet zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer
aan het Melle Grietjespad (bij de oude manege aan de oostkant van het
bedrijventerrein). Heeft u zoveel oud papier dat u het met de auto vervoert? Breng het
dan direct naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad. De inzamelcontainers bij
bungalowpark De Monnik en bij het Karrepad zijn alleen bedoeld voor gasten. Het kost
de oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze containers te legen.

Zorg & Welzijn
Kook- en eetclub ‘Aan tafel’
Woensdag 18 november kwam de kook- en eetclub
‘Aan tafel’ weer bij elkaar. Het eerste kookteam (Ivan
en Jasper) had een heerlijke maaltijd bereid: bami met
shoarmavlees. Als nagerecht bakten ze brownies. Het
was even wennen om op een inductieplaat te koken,
maar dat hadden ze gauw onder de knie. De jongeren
die kwamen eten vonden het heerlijk en de pannen
gingen helemaal leeg.

Inloopmoment voor jeugd- en jongeren
Het eerste inloopmoment op maandagmiddag
23 november was geslaagd. Maar liefst negen
jongeren kwamen langs. Maandag 30 november is er
weer een inloopmiddag tussen 15.30 en 17.30 in de
Kittiwake. Wil je een praatje maken, een spel spelen
of gewoon wat rondhangen dan ben je van harte welkom.

Meisjesclub
De meisjesclub is nu van start gegaan. Met de mouwen opgestroopt en schortjes voor doken de meisjes in de
technieken van het ‘tye die’-verven. Het was een geslaagde middag.

Jongensclub
Een paar eilander mannen hebben zich met leuke ideeën gemeld als begeleider van de
jongensclub. Extra begeleiders blijven welkom! Zij kunnen zich bij interesse melden bij
Esther Hagen (06-10339750)

Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorgen medisch centrum. U bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 0885335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl

