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Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Vanwege het Coronavirus is de verschijningsfrequentie tijdelijk aangepast. Maar kopij kan 
worden aangeleverd zodra u/je wat te melden hebt.
Mailadres voor kopij:
 contactblad-asw@planet.nl

Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt ge-
maakt 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).

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info en is gratis te lezen 
en te downloaden. 
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Veilig met je eigen netwerk - pilot ‘Innovatieve noodknop’ van start!

Noodknoppen zijn natuurlijk niet nieuw. Maar dit is niet zomaar een noodknop: u heeft altijd be-
reik waar u ook bent, een laag energie verbruik, de knop staat altijd aan en het maakt gebruik 
van uw eigen veilige netwerk. Dit kunnen familieleden, buren en/of de hulpdiensten zijn. Een 
mooie Nederlandse innovatie waar over de hele wereld aandacht voor is. 

De noodknop is bedoeld voor inwoners van 70+ om in geval van een acute hulpvraag, het ei-
gen netwerk in te kunnen schakelen om hulp te bieden. Zo wordt het eigen netwerk betrokken 
en versterkt én wordt het gevoel van veiligheid vergroot. Belangrijk, juist nu in coronatijd, waar 
veel oudere mensen weinig buiten de deur komen. 

Het bedrijf Montr (de ontwikkelaar van de noodknop) en Mensenwerk Hogeland werken samen 
in deze pilot waar circa 20 inwoners uit de gemeente Het Hogeland aan mee doen. Met het 
vergroten van het veiligheidsgevoel dankzij de noodknop wordt het langer zelfstandig wonen 
in de eigen woon- en leefomgeving ondersteund. De pilot loopt tot het einde van de intelligente 
lockdown.

Hoe werkt het?
Met de deelnemers aan de pilot is afgesproken wie in geval van een acute hulpvraag kunnen 
worden gebeld. Dit kunnen familieleden, buren en/of de hulpdiensten zijn. Wanneer acute 
hulp nodig is dan drukt men tweemaal achtereen op de noodknop. Deze verzendt dan binnen 
enkele seconden een noodmelding naar een alarmcentrale. De noodknop trilt als teken dat de 
noodmelding succesvol is verzonden. Deze alarmcentrale, 7 dagen per week, 24 uur per dag 
bezet door ervaren centralisten, ziet wie het alarm verzonden heeft en weet ook welke mensen 
er dan aansluitend gebeld moeten worden.

Uiteraard zal de centralist eerst proberen de persoon zelf terug te bellen om te vragen wat er 
aan de hand is. Lukt dit niet dan wordt de volgende persoon of instantie op de lijst benaderd 
zodat er zo snel mogelijk ondersteuning beschikbaar komt. 

Bereikbaarheid noodknop
De knop werkt overal en altijd: binnenshuis, buiten in de tuin, onderweg in Nederland en in het 
buitenland. Ook op plekken waar het reguliere mobiele telefoonnetwerk geen dekking meer 
heeft kan de noodknop nog gewoon berichten versturen. De noodknop maakt gebruik van 
een nieuw soort telecommunicatienetwerk, het Narrowband IoT netwerk, dat ontwikkeld is om 
kleine pakketjes data met heel weinig energie over grote afstanden te verzenden. Mede hier-
door is de noodknop ook stralingsarm.

Meedoen?
Het is nog mogelijk om mee te doen aan deze pilot. Bent 70+ en woont u in de gemeente Het 
Hogeland? Neem dan contact op met Mensenwerk Hogeland via ' 0595 – 745 090 of via mail 
 info@mensenwerkhogeland.nl. 

Veilig met je eigen netwerk
Met de resultaten van deze pilot wordt de noodknop vervolmaakt en ingezet bij inwoners op 
leeftijd. Met de veiligheid van hun eigen netwerk kunnen mensen langer én veilig zelfstandig 
wonen in de eigen woon- en leefomgeving. Mensenwerk Hogeland heeft samen met Montr 
een subsidie ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 
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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
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Update Paddepoelsterbrug

Beste Brugterugfans en sympathisanten,

Ook voor de Tweede Kamer in Den Haag en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
Cora van Nieuwenhuis, is de Paddepoelsterbrug nu een serieus punt op de agenda. Eind juni 
nog werden er daar weer vragen gesteld en op aangedrongen voort te maken met de brug.

De Groningse politiek heeft laten weten de Paddepoelsterwegverbinding niet te laten vallen en 
te staan voor een nieuwe brug.

Op 20 augustus is er weer een bestuurlijk overleg van de stuurgroep Drie Groninger Bruggen 
waarin naast Rijkswaterstaat de  gemeente Groningen en provincie Groningen zitten.

Ik hoop dat ook het Hogeland en Westerkwartier hier (weer) bij betrokken zullen zijn.

Nu iedereen, politiek en burger, zo unaniem de Paddepoelsterbug terug wil, lijkt mij dat de 
minister zich dat ter harte zal moeten nemen.

Het wordt tijd tijd dat de verbinding van de Paddepoelsterweg hersteld wordt.

Dat de bouw van de nieuwe brug naar voren zal worden gehaald. Zoals afgesproken.

Plan voor een nieuwe brug betekent een nieuwe brug bouwen.

Dat betekent niet: misschien niet een nieuwe brug bouwen en pech voor de belanghebbenden 
dat dan de oude alvast is gesloopt.

U ziet, Brugterug en de vele belangengroepen zijn nog volop actief en staan unaniem voor 
dezelfde brug: een voor fietsers, voetgangers, minder mobiele medemensen en begrafenis-
stoeten en zo nodig hulpdiensten, toegankelijke brug. Wij komen daarover bij elkaar en houden 
goed contact over hoe we er samen over denken en daarvoor op kunnen komen.

Voor de nieuwe Brugteruggers: De belangengroepen zijn Wandelnet, Fietsersbond, Stichting 
Pieterpad, dorpsbelangengroepen, wijkraden, Groninger Landschap, omwonenden, Begraaf-
plaats, forenzen, scholieren, sporters en recreanten enz.  Tevens zijn er vele sympathiserende 
groepen, culturele en recreatieve organisaties en mensen e.d.. Nu de brug er zolang uit ligt 
sluiten zich nog steeds meer mensen aan bij Brugterug.

Een belangrijke groep zijn ook de historici. Zij vinden dat de regionale overheid in de basis 
voor het in stand houden van belangrijk cultuurhistorisch gebied moet opkomen. Het kanaal 
snijdt een duizenden jaren oude weg en waardevol Gronings gebied doormidden.

De Paddepoelsterbrug houdt dit verbonden. Al na de aanleg werd bepaald dat dit altijd zo moet 
blijven door CVDK Van Starkenborgh zelf.

Rijkswaterstaat wil nu onderzoeken hoe ze een tijdelijke brug kan plaatsen. Een hele hoge van 
9 meter. Met trappen.

Die willen ze dan tijdelijk huren. Dat zou volgend jaar worden.

De Fietsersbond heeft aangegeven dat je dit niet een fietsbrug kunt noemen. 

De andere belangengroepen sluiten zich hierbij aan.

Alleen fitte wandelaars (bergbeklimmers) kunnen hierover. Bovendien is de vraag hoelang 
"tijdelijk" eigenlijk is.

Wij zullen blijven aandringen op een goede begaanbare definitieve brug.

We zijn superblij met alle steun en support van iedereen.
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Kunstvloed 2020 opgeschort vanwege Corona

De kunstmanifestatie schuift door naar 2021
De tweejaarlijkse kunstmanifestatie Kunstvloed die in september 2020 plaats zou vinden is 
opgeschort vanwege Corona. Hoewel de manifestatie gepland was na 1 september vindt de 
organisatie, Stichting Kunstvloed Ubbega, het niet verantwoord om de manifestatie in 2020 
plaats te laten vinden. Kunstvloed  is een jaar vooruitgeschoven en vindt, als de situatie het 
toelaat, plaats van vrijdag 10 september t/m zondag 19 september 2021. 

Tweejaarlijkse kunstmanifestatie Kunstvloed
Kunstvloed is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie die in september 2018 voor het eerst 
plaatsvond in Sauwerd, Groot Wetsinge en Klein Wetsinge. Naast een compleet programma 
met muziek, theater, exposities en voorstellingen was er aan beeldende kunst in de buiten-
ruimte een speciale plek toebedacht. Tijdens iedere editie van Kunstvloed wordt er één kunst-
werk gekozen dat een vast plekje krijgt op het ommetje Sauwerd-Wetsinge-Reitdiep, tot in to-
taal vijf kunstwerken deze wandelroute verbinden. In september 2019 is het eerste kunstwerk: 
Mij Dorst van Gert Sennema permanent in Groot Wetsinge geplaatst. Het ommetje zal nu tot 
2021 moeten wachten op een tweede kunstwerk. 

Winnaar Culturele Stimuleringsprijs
Deze editie van Kunstvloed was extra speciaal omdat de manifestatie in oktober 2019 de 
eerste Culturele Stimuleringsprijs van Gemeente Het Hogeland heeft gewonnen. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan veelbelovende, verbindende en vernieuwende projecten. 

De Kunstvloed-groep wil de relatie tussen het landschap, de dorpen, de boerderijen en de be-
woners van het Reitdiepdal versterken waar ze is verslapt, vastgrijpen waar ze ons ontglipt en 
repareren waar zij kapot dreigt te gaan. De Kunstvloed-groep gebruikt hiertoe hedendaagse 
kunst als gereedschap en zoekt vooral samenwerking met en betrokkenheid van de bewoners 
in het gebied. 

Geweldig dat er ook nog steeds nieuwe mensen bijkomen.

Ook de verhalen over wat de brug voor iedereen betekent zijn van belang.

De afgelopen week heeft bekende Groningse zanger Harry Niehof een lied over de Padde-
poelsterbrug gelanceerd in de media.

Je  vindt dit lied hier:

 https://m.youtube.com/watch?v=kQM_O5DLPHs&feature=share

Voor 20 augustus willen we weer een Brugterugcafe organiseren waarbij Harry Niehof ook op 
zal treden.

Daarover later meer dus.

Hartelijke groet namens Brugterug, Baudien Bauman
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Mijn ontdekking van het Hogeland: schetsdagboek

Collectanten gezocht voor MS collecteweek (16-21 november 2020)

Collectanten gezocht in Adorp, Sauwerd, Wetsinge!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Adorp, Sauwerd en Wetsinge. Help jij 
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen 
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) 
door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden me-
estal op tussen het 20e en 40e levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte 
te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst 
uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de 
maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelas-
ten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze 
strijd tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost 
maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden:  www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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