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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. 

Certe: iedere week spreekuur bloedafname in Sauwerd

Op dinsdag kunnen mensen van 08.00 tot 10.00 uur terecht aan Huisartsenpraktijk Sauwerd, 
Burchtweg 6, in Sauwerd.

Altijd op afspraak
Mensen moeten vooraf een afspraak maken op  www.certe.nl. Dit is nodig om te kunnen 
voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. Ook met afspraak gelden er algemene coronavoor-
zorgsmaatregelen, te vinden op  www.certe.nl. Het is belangrijk om deze vooraf door te 
lezen, zodat mensen goed voorbereid naar een locatie komen.

Op de website staat een overzicht van alle locaties met actuele openingstijden.

Corona-voorzorgsmaatregelen
Patiënten met Corona-gerelateerde klachten zoals hoesten, niezen, koorts en/of benauwdheid 
wordt gevraagd de locatie niet te bezoeken. Of als zij de afgelopen twee weken met een (mo-
gelijke) Corona-patiënt in contact zijn geweest. In dat geval wordt de afspraak uitgesteld of er 
wordt een speciale afspraak gemaakt met extra beschermende maatregelen. Ook vragen we 
patiënten om, als het kan, alleen (binnen) te komen.

Kunstmarkt 30 jaar Culturele commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge

Op 28 en 29 mei 2022 toveren we dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd om tot een heuse kunst- 
markt. Inwoners en kunstenaars uit Adorp, Sauwerd, Wetsinge kunnen die twee dagen kunst 
uit eigen bezit te koop aanbieden. Het kan gaan om schilderijen, beelden, glaswerk, sieraden, 
enz. Bezoekers kunnen zo laagdrempelig een kunstwerk aanschaffen.

De kunstmarkt is geopend van 13.00-17.00 uur en maakt deel uit van tal van feestelijke activi-
teiten in het kader van het jubileum.
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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 mei 9.30 u. - ds. G. Pruijssen

14.15 u. - ds. G. Pruijssen
8 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - dhr. B. Koerts
15 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. L.G. Boonstra
22 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. M. van Heijningen
26 9.30 u. - ds. H. van Noort Hemelvaart
29 9.30 u. - ds. J.van der Wal

14.15 u. - ds. F. Rinkema
5 juni 9.30 u. - ds. H. van Noort Pinksteren

14.15 u. - Leesdienst
12 9.30 u. - ds. H. van Noort Heilig Avondmaal

14.15 u. - Leesdienst
19 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. H. van Noort zangdienst
29 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. H. van Noort
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

1200 euro voor Amnesty International 

De jaarlijkse collecte van Amnesty International vond dit 
jaar van 13 tot en met 19 maart plaats. De collectanten 
zamelden in Adorp, Sauwerd, Wierumerschouw en Wet-
singe 1200 euro in.

Amnesty is verheugd dat de collectanten dit jaar weer aan de deur geld konden inzamelen. 
Vorig jaar was dat vanwege de coronapandemie niet mogelijk. Dit jaar collecteerden 14 vrij-
willigers voor de organisatie die opkomt voor slachtoffers van discriminatie, marteling of on-
derdrukking. 

In heel Nederland werd dit jaar al meer dan 1,3 miljoen euro opgehaald voor het werk van 
Amnesty. De organisatie is heel blij met deze opbrengst en dankt alle vrijwilligers voor hun 
geweldige inzet. 

Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld 
aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte van onschatbare waarde. Hoe belangrijk dat onderzoek is laat de Russische invasie 
van Oekraïne zien. Om daders later te kunnen berechten, verzamelde Amnesty’s Crisis Re-
sponse Team al binnen enkele uren na de inval bewijzen van grove mensenrechtenschend-
ingen. Daar gaat het team mee door zolang de oorlog voortduurt. Mede dankzij de steun van 
de inwoners van onze dorpen kan Amnesty haar strijd voor gerechtigheid voor mensen in 
Oekraïne en andere conflictgebieden voortzetten. 

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op  www.amnesty.nl
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Project Onstaborg zoekt vrijwilligers

Eindelijk, het gaat beginnen. De gracht om het borgterrein wordt gegraven!

In het voorjaar van 2020 is op initiatief van Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge een 
begin gemaakt met het opnieuw inrichten van het Onstaborgterrein. Vorig jaar hebben wij alle 
benodigde vergunningen verkregen en dit voorjaar gaan we weer een stapje verder, namelijk 
met het verbreden van de sloot die het borgterrein omringt tot een heuse slotgracht van acht 
meter breed. De diepte wordt ongeveer een halve meter. De huidige sloot tussen de gracht en 
het Sauwerder haventje wordt later óók verbreed om zodoende met een kano het borgterrein 
te kunnen bezoeken. 

Bij deze werkzaamheden zullen veel voorwerpen “boven water” worden gebracht, voorwerpen 
die informatie geven over de tijd dat ze werden gebruikt of gemaakt. Waarschijnlijk is de oor-
spronkelijke gracht deels gedempt met het puin van “het Huys off de Borgh van Sauwert”, die 
eind 18e eeuw werd afgebroken. Maar de borg stond er natuurlijk al veel langer. In 1399/1400 
werd de eerste versie van de Onstaborg (meerdere steenhuizen) door de stad Groningen ver-
woest. In 1514 en aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog veranderde de borg door strijd 
opnieuw in een ruïne. 

Op 9 mei a.s. beginnen de graafwerkzaamheden aan de gracht. Ingenieursbureau MUG uit 
Leek zal de archeologische begeleiding verzorgen  en grondverzetbedrijf Beukema uit Onder-
dendam doet het graafwerk. De verwachting is dat dit zeker twee weken zal duren.

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge en de Historische Kring Ubbega doen graag een beroep 
op vrijwilligers uit onze dorpen om deze vondsten te verwerken. Dit laatste houdt in dat de 
uitgegraven grond moet worden doorzocht op vondstmateriaal. De vondsten worden of op het 
terrein zelf gewassen of (bij slecht weer) in de Onstaheerd. De Archeologische Werkgemeen-
schap Noord-Nederland zorgt voor instructie en begeleiding. 

Update mogelijk kunstwerk…
Naar aanleiding van de presentatie van de ontwerpen voor een kunstwerk op het borgter-
rein in oktober jl. in het dorpshuis, heeft een beoordelingscommissie zich uitgesproken over 
beide ontwerpen. In deze beoordelingscommissie zaten direct omwonenden maar ook diverse 
verenigingen en stichtingen uit het dorp en daarnaast de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE), de provincie en de gemeente Het Hogeland. De overgrote meerderheid heeft zijn 
voorkeur uitgesproken voor het onderstaande ontwerp van PDB Design: Kroon op de borg.
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Een plan kan alleen worden uitgevoerd als er ook financiën beschikbaar zijn en daarom wordt 
momenteel een kostenberekening gemaakt voor de volgende fasen van het project (o.a. 
kunstwerk, hoogholtjes en verdere inrichting van het terrein). Er is overleg met de gemeente 
Het Hogeland en de provincie om subsidieaanvragen in te dienen bij het NPG (Nationaal Pro-
gramma Groningen) en bij de provincie in het kader van het Landschapsplan 380 kV. Zij zullen 
het plan beoordelen en voordragen aan hun besturen. De verwachting is dat hierover dit jaar 
meer duidelijkheid zal komen.

Stapje voor stapje komen we een stukje verder met het project Onstaborg Herbeleven en met 
het graven van de gracht zal er daadwerkelijk ook iets te zien zijn. 

Mochten er nog vragen zijn over het project in het algemeen dan kunt u contact opnemen met 
Alfred Huinder ( info@sauwerd.org) of als u een handje wilt meehelpen tijdens de archeolo-
gische opgraving bij Jan de Groot ( groot593@gmail.com).

Voorjaarslezing HKU verplaatst naar 9 mei
De voorjaarslezing van de Historische Kring Ubbega is 
verplaatst naar maandag 9 mei.
e lezing door dhr. Paul Noomen is getiteld: De Onstaborg 
te Sauwerd: van machtscentrum in Hunsingo tot 
“groot appel- en peer-hof”.

De lezing vindt plaats in Ubbegaheem te Sauwerd en begint om 20.00 uur. 

De toegangsprijs bedraagt € 4, inclusief een kopje koffie of thee. Leden van de Historische 
Kring hebben gratis toegang.

Wapensteen van de Onsta’s, ooit gevonden in de voormalige gracht van de Onstaborg. De 
steen ligt nu in de boerderij van Hylke Zijlstra. Foto: Hylke Zijlstra, 2020
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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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Nationale herdenking 4 mei

Bij de Nationale Herdenking op 4 mei wordt iedereen her-
dacht, zowel burger als militair, die sinds het begin van de 
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk is 
gevallen - wanneer of waar dan ook ter wereld.

Ook worden zij herdacht die door terreur omgekomen zijn.

De Nationale Herdenking is niet alleen in dankbaarheid 
stilstaan bij hen die het hoogste offer brachten, maar ook 
bezinning op heden en toekomst.

De Nationale Herdenking doet ook in de maatschappij 
van nu een beroep op ieders individuele verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van onderdrukking, racisme en on-
verdraagzaamheid.

Het 4 mei comité zou het erg waarderen wanneer u/jij bij 
de herdenkingsplechtigheid (jo)uw belangstelling toont.

Het verloop van de plechtigheid is als volgt:

  

19.30 u. verzamelen bij het monument aan Het Hoogpad te Sauwerd

19.45 u. optreden van Muziekvereniging “Adorp”, voordracht/gedicht door kinderen uit 
Adorp/Sauwerd/Wetsinge en toespraak namens gemeente Het Hogeland

19.57 u. kranslegging door kinderen uit Adorp/Sauwerd/Wetsinge en door de vertegen-
woordiger van de gemeente
aansluitend uitvoering van "Sandon" door Muziekvereniging Adorp

20.00 u. twee minuten stilte

20.02 u. samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus, muzikaal begeleid door Mu-
ziekvereniging Adorp
hierna is er gelegenheid voor belangstellenden om zelf meegebrachte bloemen 
bij het monument neer te leggen

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Bij 
zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald.

De inwoners van Adorp/Sauwerd/Wetsinge worden verzocht deze richtlijn te volgen.

4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge

	  

Herdenkingsmonument Sauwerd verplaatst naar Het Hoogpad

In de stille coronatijd is het herdenkingsmonument verplaatst van de Plantsoenweg naar Het 
Hoogpad. Dit vanwege de aanleg van de rotonde in de N361.

Op 4 mei a.s. zal daar voor het eerst de plaatselijke herdenking worden gehouden. En net 
zoals op de vorige locatie is er ruimte voor het neerleggen van zelf meegebrachte bloemen.
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Gezocht: collectanten voor MS in de week van 27 juni-2 juli

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
 

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invalide-
rende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen 
genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daar-
om zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de 
deuren willen gaan om geld in te zamelen.

Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door een 
betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee? 

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 
mensen met MS. Vooral jonge mensen 
tussen de 20 en 40 jaar worden door deze 
ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun 
leven en gaan een onzekere toekomst te-
gemoet. 

MS
MS is een ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. De laag om de zenuwen (myeline) 
wordt door het eigen afweersysteem aange-
vallen en beschadigd. De zenuwen komen 
bloot te liggen, waardoor ze signalen van 
en naar de hersenen minder goed of zelfs 
helemaal niet meer doorgeven. Mensen 
met MS kunnen hierdoor plotseling verlam-
mingsverschijnselen of uitval van lichaams-
functies krijgen. Er ontstaan allerlei 
klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of 
praten. 

Word collectant 
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in 
voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk 
voor meer informatie hierover op onze website:  www.nationaalmsfonds.nl .

Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u col-
lecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collect-
ebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u 
via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk 
dan op  www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan op
  www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!
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Een  G E W E L D I G E  opbrengst!!!

Al enkele jaren lang verzamelt Voed-
selbank het Hogeland spaarpunten van 
Douwe Egberts-koffie en -thee.

Ieder jaar levert een dergelijke inza-
meling steeds zo’n 800.000 spaarpunt-
en op.

Voor iedere ingeleverde 600 spaar-
punten verstrekt Douwe Egberts aan 
de voedselbanken in Nederland een 
pak koffie van 250 gram. Ieder jaar krijgt
Voedselbank het Hogeland op deze 
manier zo’n 1300 tot 1400 pakken 
koffie.

Ook in 2021 is er weer volop ingezet om DE-punten binnen te halen. Naast artikelen in de 
regionale bladen werd er in 2021 voor het eerst gebruikgemaakt van Facebook. Behalve uit 
de eigen regio werden er nu ook DE-punten uit heel Nederland naar Winsum gestuurd. Het 
uiteindelijke resultaat is 1.160.000 DE-punten hetgeen een dikke 1900 pakken koffie oplevert. 
Een geweldig resultaat waar de klanten van de voedselbank maar wat blij mee zijn!!

Inmiddels zijn alle DE-punten nu ingeleverd bij de koffiebrander en is de voedselbank aan het 
spaartraject 2022 begonnen. U kunt uw spaarpunten dus opnieuw inleveren bij Voedselbank 
het Hogeland, Lombok 1 9951 SC Winsum. 

Breien voor UNICEF

We hebben dit jaar € 1200 euro overgemaakt naar Unicef.  

Iederéén heeft zich weer ingezet, de mensen die onze producten gemaakt hebben, ook een 
aantal mensen hebben werkstukken ingeleverd.

Gevers van garen en natuurlijk ook de kopers bedankt.

We zijn blij dat mensen ons steunen en ook Unicef is blij, er gaan geen kosten meer af.

Ik krijg elke keer een bedankmailtje.

Onze producten worden  verkocht  in de dorpswinkel en in het kerkje van Wetsinge.

Mocht u nog garen, hebben  wat u niet gebruikt, het is zeer welkom.

We hopen tot ziens, zodat  kinderen die door Unicef gesteund worden geholpen kunnen 
worden.

Met het geld van onze producten.

Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.



10 www.contactblad.info Contactblad 1 mei 2022

Werk in uitvoering: Onstaborg!

Op woensdag 18 mei a.s. is er gelegenheid met eigen ogen en onder deskundige leiding een 
blik te werpen op het werk aan de grachten van de voormalige Onstaborg. We beginnen om 
19.30 uur in Ubbegaheem met een korte inleiding van Cuno Koopstra (MUG) en een kop 
koffie/thee. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Daarna geeft Cuno ter plekke informatie over hoe het borgterrein er eeuwenlang heeft uit-
gezien. Waarschijnlijk staan we dan op het Hoogpad en/of het kerkterrein, omdat we van daar 
af een prima zicht hebben op het gehele borgterrein. Wat we nu zien op en van het borgter-
rein wordt vooral bepaald door het vierkante omgrachte terrein, direct grenzend aan het dorp, 
net westelijk van de voormalige kerk. Maar ook het weiland en bouwland daarachter, richting 
Reitdiep, omsloten door de Singelweg, hoorde tot de Onstaborg, net als (de voorloper van) het 
Schathoes.

Kortom, het wordt de kunst te zien wat er was maar niet meer is – maar dat is aan Cuno wel 
toevertrouwd.

Toegang en deelname is gratis. Tot ziens op 18 mei!
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