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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info en is gratis te lezen
en te downloaden.

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 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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Kunstmarkt 30 jaar Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge
Op 29 en 30 mei 2021 toveren we dorpshuis Artharpe in Adorp om tot een heuse kunstmarkt.
Inwoners van Adorp, Sauwerd, Wetsinge kunnen die twee dagen zelf kunst te koop aanbieden.
Iedereen die kunst in huis heeft en wel eens iets anders wil, kan er terecht. Het kan gaan om
schilderijen, beelden, glaswerk, hedendaagse of oudere kunst. Alles is mogelijk mits het werk
door een kunstenaar is ontworpen of vervaardigd. Bezoekers van de markt die laagdrempelig
een kunstwerk aan willen schaffen, kunnen er terecht. Er is live muziek zodat het geheel een
levendig gebeuren wordt.
Wie kunst wil verkopen kan voor € 10 euro voor 2 dagen een kraampje huren. De verkoper
bepaalt zelf de prijzen.
Degenen die belangstelling hebben en graag meer willen weten, kunnen een mail sturen naar:
* jenlvanderlaan@home.nl
De organisatoren nemen dan contact op om verdere afspraken te maken.
Het spreekt voor zich dat de commissie bij alle activiteiten de Corona maatregelen in acht
neemt en de activiteiten zo nodig opschort.

Breien voor UNICEF
We hebben het jaar afgesloten met een bedrag van € 700. Een heel mooi bedrag. Overgemaakt naar Unicef, zodat we weer op nieuw kunnen beginnen.
Er zijn 4 breiende/hakende dames en ik maak fotokaarten, die ook bij J. Busquet in Groningen
verkocht worden (Zwanestraat 11).
De dames maken sokken / truien / vingerloze handschoenen / sjaals / mutsen / slofjes / tassen.
Onze producten worden (als het kouder wordt) verkocht in het kerkje van Wetsinge en in onze
Dorpswinkel.
Dit jaar hebben we ook inbreng gehad van mensen, die ons werk steunen.
Wilt u bij mij, aan huis, kijken, dat kan ook.
We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten.
En voor het leveren van materiaal. En producten.
Mocht u nog garen, vooral sokkengaren, hebben wat u niet gebruikt, het is zeer welkom.
We hopen tot ziens, zodat we kinderen die door Unicef gesteund worden kunnen helpen. Met
het geld van onze producten.
We hopen tot ziens, zodat we kinderen die door Unicef gesteund worden kunnen helpen. Met
het geld van onze producten.
Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.
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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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De paardenkastanje is zielig (leuke zoekterm op internet)
Niet alleen vanwege ziektes, zoals kastanjebloederziekte en mineermot, maar ook vanwege
discriminatie.
Nog niet zo lang geleden, zeg 50 jaar, werd de paardenkastanje nog pontificaal voor grote
boerderijen gezet ter verhoging van de status van het pand. Voor de Warkstee, voor Oosterheerd, voor boerderij Burema en voor de Pastorie.
Nu is de paardenkastanje uit de gratie. De bladeren verkleuren vroegtijdig door ziekte, het
gevallen blad en de kastanjes verteren moeilijk en het lijkt vroeg herfst
Toch heeft de paardenkastanje in het voorjaar prachtige bloemen gegeven. In de herfst geeft
hij kastanjes die je door de kleur en de glans wel moet oppoetsen. Bovendien is een oude
kastanjeboom een indrukwekkend gezicht. Zulke machtige bomen dicht je vanzelf verhalen/
fabels aan toe.
De paardenkastanje is geen inheemse plant meer, hoewel hij voor de ijstijden wel van nature in
Nederland voorkwam. Vanwege zijn schoonheid is hij in de 17e eeuw naar Nederland gehaald.
In de herfst van 2018 is er een kastanje op het kerkhof gevallen. Deze liep in het voorjaar van
2019 uit. Om te voorkamen dat het jonge boompje omgemaaid zou worden heb ik de kastanje
in mijn groentetuin gezet. De kastanje had toen nog geen eigen bladeren, alleen een wortel.
Hij groeide door de eigen voedingsstoffen in de vrucht tot de wortel het kon overnemen.
In 2019 is het boompje 15 cm gegroeid en in 2020 nog eens 20 cm. Ik heb er een bank bij/om
gebouwd. Dat is een beetje buitenproportioneel geworden.
Nu zoek ik er nog een bestemming voor. Ik zou graag een bestemming in de openbare ruimte
willen, voor algemeen gebruik.
www.contactblad.info
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In de Noorderkrant van 14-10-2020 stond een artikel over de kastanjebomen in de stad Groningen met de titel: “ Warme dekens en knoflook kunnen kastanjes mogelijk helpen.”
Sinds 2002 komt de kastanjebloedingsziekte (bacterie Pseudomonas syringae) in de stad voor.
Een warmtebehandeling van minimaal 48 uur tussen 38 graden en 42 graden doodt de bacterie en overleeft de boom. Met isolerende matten waarin slangen met warm water zit, moet dat
lukken. De gemeente Groningen telt 1717 kastanjebomen die vier keer per jaar geïnspecteerd
worden. Zolang er geen oplossing voor de ziekte is, worden geen nieuwe kastanjes geplant.
De kastanjemineermot bereikte Nederland in 1999. De boom gaat niet dood aan dit vlindertje
maar kan daardoor wel vroegtijding verkleuren en zijn blad verliezen.
Toen ik bij dhr. Uyldriks navraag deed over de kastanjebomen voor de oude school vertelde
hij zijn verhaal over een klein eikenboompje die hij met zijn vrouw op het schoolplein gepoot
had. Dat is nu een stevige boom. Ik moest maar eens kijken. Ik hoop dat mijn kastanje ook zo
groot gaat worden.
In de Volkskrant van 20-10-2020 werd door een columniste n.a.v. "Landbouw wint van de
natuur" aangeraden "Wip een tegel uit de stoep en plant een boom". Dat heb ik inmiddels
gedaan op het nieuwe dorpsplein. Het is maar een heel klein beetje groen. Bij de herinrichting van het dorpsplein zijn toen vier kastanjes verdwenen. Maar ik blijf optimistisch: Boompje
groot, plantertje dood.

1. staat voor alle voorgaande kastanjebomen en die waar ik geen weet van heb. (VTA= Visual
Tree Assessmet (drone 5-9-2020)
volgno.
1
2
3
4
5
6
7

VTA no. ID

Adres
verdwenen
9579 Torenweg 6
11256 Torenweg 6
9578 Torenweg 6
9577 Torenweg 6
9576 Torenweg 6
11255 Torenweg 6

plaats

status

doorsnee hoogte

22
23
24
25
26
27

kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof

KBZ
KBZ

96 cm
89 cm
81 cm
90 cm
79 cm
82 cm

18-24 m
18-24 m
18-24 m
18-24 m
18-24 m
24+ m

Boom 8, 10 en 17 staan wel op de VTA plattegrond , maar niet in de VTA lijst omdat ze gekapt
zijn.
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volgno.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VTA
no.
afw.
21
afw.
20
19
18
17
16
15
afw.
14
13
30
31
32
33
34

ID

Adres

plaats

status

9575
9574
9573
11254
9572
11253
9571
9570
9569
11252
9568
9567
11257
9584
11258
9582
8834

Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 6
Torenweg 8
Torenweg 9
Torenweg 9
Torenweg 9
Torenweg 9
Zuiderstr. 12

kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
kerkhof
voor pastorie
voor Artharpe
voor Artharpe
voor Artharpe
voor Artharpe
achter heg

gekapt

Kleine str. 8
Torenweg 3b
Wier.sch.weg 7
Wier.sch.weg 7
Wier.sch.weg 9
Molenweg 7
Spoorlaan 29
Spoorlaan 29
Spoorlaan 52
Spoorlaan 52
Spoorlaan 54
Spoorlaan 54
Spoorlaan 54
Spoorlaan 54
Spoorlaan 54
Prov.weg 1
Prov.weg 1
Prov.weg 11
Spoorlaan 39

speelplaats
naast de kas
voor boerderij Burema
voor boerderij Burema
op erfscheiding met 7
op erfscheiding met 5
voor de Warkstee
voor de Warkstee
bocht Spoorlaan
bocht Spoorlaan
voor het huis
laantje langs spoor
laantje langs spoor
laantje langs spoor
laantje langs spoor
voor Oosterheerd
voor Oosterheerd
voor café
over het spoor

gekapt

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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doorsnee hoogte

72 cm

24+ m

70 cm

24+ m

59 cm
72 cm
68 cm
54 cm

18-24 m
24+ m
24+ m
24+ m

78 cm
53 cm
52 cm
39 cm
49 cm
50 cm
23 cm

24+ m
18-24 m
12-15 m
9-12 m
9-12 m
12-15 m
6-9 m

gekapt

gekapt

gekapt
gekapt 2019
gekapt 2019
gekapt 2019
gekapt 2019
halve kruin uitgewaaid

gekapt
gekapt
gekapt
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Ik tel 		
20 bomen bij de kerk op het kerkhof.
En verder nog 16 kastanjebomen elders in het dorp.
Totaal 		

36 kastanjebomen.

Boom nummer 25 stond voor de pastorie (Torenweg 8) In het boek “Tussen toen en nu” van
de Historische kring Ubbega blz.110.: ‘ afb.130 Foto in westelijke richting vanaf de kerktoren
(voorjaar 2010). Als de kastanjeboomziekte hier toeslaat zal over een paar jaar vrijwel dezelfde foto gemaakt kunnen worden als ruim 100 jaar geleden.’ ( zie ook afb. 131).
Op het grasveld naast het schoolplein stond een kastanje, waarvan de resten naast het pad
liggen. Gekapt.
Zuiderstraat 12 (boom 30). Halverwege de wierde achter de heg staat een kastanje waar een
aantal jaren geleden de top uitgewaaid is (± 2016 ?)
Torenweg 33b (boom 32). Hier staat een sterk ingesnoeide kastanje naast de kas.
Wierumerschouwsterweg 7 (boom 33 en 34). De beide kastanjes in de voortuin aan de overkant van de sloot langs de weg zijn gesneuveld door een kastanjeziekte (kastanje-mineermot
?). Gekapt.
Wierumerschouwsterweg 9 (boom 35). Op de erfgrens met nummer 7 stond een kastanje,
waarvan de resten in de tuin liggen te vergaan. Gekapt.

Bronnen:
- eigen inventarisatie en gesprekken
- www.van-dingenen-over-planten
- VTA rapport 10-10-2020
- eigen foto's en een foto van Steenhuis/Roffel (pastorie)
- www.volkoomen.nl/A/Aesculus.htm						
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MS collecteweek gaat van start!
16 t/m 21 november 2020
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de jaarlijkse collecteweek plaats van het Nationaal MS
Fonds. Nog meer dan voorheen zet het fonds dit jaar in op manieren van collecteren die online
kunnen. Uiteraard heeft dit alles te maken met het coronavirus. Toch hopen we natuurlijk dat
de huis aan huis-collecte ook gelopen kan worden. Hierbij geldt dat er aan de richtlijnen van
het RIVM moet worden voldaan. Helpt u ons mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de
overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan.
Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten.
Collectanten kunnen een donatieflyer met een QR-code door brievenbussen in hun omgeving
doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus en met mobiel
collecteren. Ook bieden wij online challenges aan op Instagram en Facebook! Meer informatie
hierover staat op onze website:  www.nationaalmsfonds.nl
Janneke (25 jaar) heeft MS
Janneke Knol heeft MS, waardoor onder andere haar benen soms uitvallen. Daarom loopt zij
regelmatig met een rollator over straat. Janneke kreeg zes jaar geleden te horen dat zij MS
heeft. Naast de uitval van haar benen kreeg zij ook cognitieve klachten die er voor zorgden dat
ze moest stoppen met haar opleiding. ‘Het leren van de theorie lukte mij niet meer. Dat zorgde
voor veel stress en daar kon ik moeilijk mee omgaan.’ Ook in haar sociale leven heeft Janneke
last van haar cognitieve klachten: ‘Soms bespreek ik hele mooie en belangrijke onderwerpen
met mijn vrienden. De volgende dag weet ik niet meer wat we besproken hebben. Dat maakt
het lastig, want ik wil wel een goede vriendin zijn.’
In plaats van deur-tot-deur collecteert Janneke dit jaar met haar digitale collectebus.
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen
te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Steun ons met een donatie!
 www.nationaalmsfonds.nl
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