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In verband met Corona blijft het Contactblad vooreerst onregelmatig verschijnen.
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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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Moet je zien

Dat was een interessante uitzending op 22-2-2021 (NPO 2) in het programma Pointer over 
Gemeentelijke herindeling.

In de uitzending, waar de gemeente Het Hogeland prominent in beeld kwam, werd met ver-
schillende inwoners van gefuseerde gemeenten gesproken. Het beeld dat geschetst werd 
herken ik van de fusie van de gemeenten Winsum en Adorp in 1990.

Als de gemeente Het Hogeland voor de camera was verschenen om het hele verhaal te vertel-
len, i.p.v. een domme schriftelijke reactie, had ik dit stukje waarschijnlijk niet geschreven.

De uitzending geeft nog niet eens het halve verhaal. Ik denk dat toen de uitzending gemaakt 
werd, nog niet bekend was dat de gemeente Het Hogeland ook van plan is een nieuw ge-
meentehuis te bouwen. (Kan er nog wel bij. De inwoners van de gemeente pikken het wel.) En 
dan hebben we het nog niet over het WEC (Wereld Erfgoed Centrum) in Lauwersoog.

De gemeente kan er niet van uit gaan dat openbare gebouwen en voorzieningen financieel  
commercieel neutraal geëxploiteerd kunnen door vrijwilligers. Ondertussen wordt de huur van 
sportvoorzieningen met vele procenten verhoogd of de WOZ als melkkoe ingezet voor mega-
lomane plannen van B en W, zoals in de uitzending van Pointer. Wie draait er op voor de kos-
tenoverschrijding van ruim 9 miljoen van de Tirrel?

Ik kan iedereen aanraden het programma alsnog te gaan bekijken (en de ontwikkelingen 
kritisch te volgen.

R.Bruins

 https://www.npostart.nl/pointer/22-02-2021/KN_1725035

Breien voor UNICEF

We hebben dit jaar al weer € 350,00 euro overgemaakt naar Unicef. Een heel mooi bedrag. 

Er zijn 4 breiende/hakende dames en ik maak ook fotokaarten, die bij J. Busquet in Groningen 
verkocht worden (Zwanestraat 11, maar nu even niet i.v.m. corona).

De dames maken sokken / truien / vingerloze handschoenen / sjaals / mutsen / slofjes / tassen 
enz.

Onze producten worden alleen verkocht in onze Dorpswinkel.

In het kerkje van Wetsinge nu niet i.v.m. corona.

Dit jaar hebben we ook inbreng gehad van mensen, die ons werk steunen.

Ik wil Nicolaas en Inez van het kerkje in Wetsinge en meneer J. Busquet  Zwanestraat in Gro-
ningen sterkte wensen.

We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten.

En voor het leveren van materiaal.

Mocht u nog garen 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.

Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.
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Paddepoelsterbrug t'rug!

Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond de Padde-
poelsterbrug?
Mailt u dan naar   brugterug@gmail.com

Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
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Douwe Egberts en de Voedselbank

Al een paar jaar hebben koffiebrander Douwe Egberts en Voedselbank het Hogeland de af-
spraak dat bij inlevering van 600 DE-spaarpunten er door de koffiemagnaat een pak koffie aan 
de voedselbank zal worden geleverd. In het jaar 2020 kon Voedselbank het Hogeland maar 
liefst 700.000 spaarpunten inleveren hetgeen in totaal 1166 pakken koffie opleverde.

Wanneer u voedselbank Het Hogeland wilt steunen met uw DE-koffiepunten (en ook thee-
punten) dan kunt u deze in de brievenbus deponeren op Lombok 1 9951 SC in Winsum.

Wanneer alle coronaperikelen achter ons liggen, dan drinken wij als dank  heel graag een kop 
koffie met u!

Oliebollengeld voor Voedselbank het Hogeland

Op Oudejaarsdag bakte dhr. Mollema uit de Oosterstraat in Sauwerd de hele dag oliebollen. 

De gehele dag liepen straatgenoten en andere oliebollenliefhebbers in en uit om zijn lekker-
nijen te proeven, maar ook om van de gezelligheid te genieten.

Behalve de opbrengst van de oliebollen kon er ook geld worden gedoneerd voor Voedselbank 
het Hogeland in Winsum. Het eindbedrag van € 100,00 is door dhr. Mollema (rechts op de foto) 
overhandigd aan Wieb Roffel van de voedselbank (links op de foto).
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