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In verband met Corona blijft het Contactblad vooreerst onregelmatig verschijnen.
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Iedereen ondanks alle maatregelen
toch goede feestdagen toegewenst
en voor 2021 hopelijk een terugkeer
van het nieuwe normaal
naar het oude vertrouwde !
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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.

www.contactblad.info

Contactblad 24 december 2020

3

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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Beste Brugterug fans en sympathisanten,
Op 17 december is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over het herstellen van
de Paddepoelsterbrug verbinding door een lage beweegbare brug.
Dat is een goede stap in de richting van een mooie brug voor ons allemaal!
Onlangs gaf minister Cora van Nieuwenhuizen aan dat de gemeente Groningen de Paddepoelsterbrug mocht vervangen door een bijna 10 meter hoge brug.
Aangezien daar lang niet iedereen goed overheen kan hebben we ons met vele organisaties
en de voltallige gemeenteraad voor ingezet om een lage beweegbare brug terug te krijgen.
Zoals afgesproken was voor de brug eruit werd gevaren.
Gelukkig is de Tweede Kamer het dus met ons eens. En hebben de meeste partijen voor de
motie hierover gestemd.
Vele raadsleden hebben van Groningen hebben hun partijgenoten in de Tweede Kamer in Den
Haag hierover aangesproken.
Ook verschillende landelijke organisaties, zoals de Fietsersbond en Wandelnet hebben hierover contact opgenomen en uitgelegd dat een zo hoge brug echt niet kan voor een groot deel
van de fietsers en wandelaars.
De Groninger Commissie Mobiliteit heeft een brief van Brugterug naar de Tweede Kamercommissie Mobiliteit ondersteund.
Kortom er is flink aandacht besteed aan het informeren van de politiek in Den Haag.
Ook de Gerrit Krolbrug staat in de motie. Het actiecomité van deze brug wil ook een lagere
brug en heeft daar een bewonersvoorstel voor geschreven.
Minister Cora van Nieuwenhuizen kan niet om de motie heen.
Nu heel Groningen een lage beweegbare brug wil en zelfs de Tweede Kamer hierom vraagt
verwachten wij dat die er ook echt gaat komen.
Zoals indertijd afgesproken is. In plaats van reparatie van de oude brug zou er alvast met de
plannen voor de nieuwe brug begonnen worden.
Dat wordt dus tijd!
We sluiten zo dit jaar op een goede manier af. Eindelijk komt er zeker een brug.
Zo goed als zeker een toegankelijke brug die ook veel beter in het landschap past.
Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor alle support en ondersteuning!
Ín het bijzonder ook de oudere en minder mobiele mensen waar wij de laatste tijd contact mee
hadden in verband met hun kijk op de zaak.
Wat hebben we ontzettend veel leuke, aardige, interessante en strijdbare mensen ontmoet!
Het mooie van de strijd voor herstel van de Paddepoelsterbrug is dat je je bewust wordt hoe je
allemaal samen bij het gebied hoort waar je woont.
Opeens heb je het er met elkaar over hoe fijn het daar is. En merk je dat je dat met heel veel
mensen deelt.
We hopen dat iedereen dat gevoel ook met de feestdagen meeneemt.
Dat het ervan komt om een fijn ommetje te maken.
www.contactblad.info
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Want we wonen in een heerlijk gebied.
En we komen er samen voor op.
Dat geeft een mooie verbinding met elkaar.
We wensen allen een mooie afsluiting van 2020 en een nieuw jaar vol energie en verbondenheid met elkaar.
Wordt vervolgd!
Namens Brugterug, Baudien Bauman
NB. Bij deze een link naar de laatste Nieuwsbrief van de Fietsersbond Groningen waarin een
goede samenvatting van de gang van zaken staat:
 https://mailchi.mp/67db2d67149d/nieuwsbrief-fietsersbond-afdeling-groningenbruggenspecial?e=7308af4962

Geweldig resultaat van kerken Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Op vrijdag 11 december werd er door de gezamenlijke kerken in Adorp, Sauwerd en Wetsinge
huis-aan-huis voedsel ingezameld voor Voedselbank het Hogeland in Winsum. Het resultaat
was overweldigend!! Vorig jaar was het eindresultaat 100 kratten met voedsel, maar dit jaar
overtrof alles! Toen de eindbalans werd opgemaakt bleken deze drie dorpen maar liefst 125
kratten voedsel te hebben ingezameld. Een geweldig mooi resultaat waar vooral de klanten
van de voedselbank heel blij mee zijn!
Vriendelijke groet,
Wieb Roffel
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