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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).

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 Wetsinge 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 vrijwilligers voor de organisatie die opkomt voor slachtoffers van discriminatie, marteling of onderdrukking.
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 Response Team al binnen enkele uren na de inval bewijzen van grove mensenrechtenschendingen. 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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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
29 mei
9.30 u. - ds. J.van der Wal
14.15 u. - ds. F. Rinkema
5 juni
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - Leesdienst
12
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - Leesdienst
19
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. H. van Noort
29
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. H. van Noort

Pinksteren
Heilig Avondmaal

zangdienst

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

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 coronavoorzorgsmaatregelen, 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 (mogelijke) 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.

Vanaf 1 juni spreekuren Mensenwerk weer vrij te bezoeken
Vanaf 1 juni aanstaande hoef je voor het bezoeken van de spreekuren van Mensenwerk Hogeland geen afspraak meer te maken. Je kunt voortaan ‘gewoon’ binnenlopen.
Je vindt de spreekuren van Mensenwerk Hogeland o.a. in de volgende plaatsen:
Winsum		
Woensdag: 15.00 uur - 16.00 uur
Gezondheidscentrum
Meeden 3b
Bedum		
De Meenschaar
Kapelstraat 9

Dinsdag: 13.30 uur - 15.30 uur

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie:  https://www.mensenwerkhogeland.nl/
www.contactblad.info
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Feestelijk Jubileumweekend Culturele Commissie
Het feest rond het 30-jarig bestaan van de Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge
wordt gevierd tijdens het weekeinde van 28 en 29 mei. Het was de bedoeling dat het feest al
in 2021 plaats zou vinden. Helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Het enige
dat toen wel kon worden gepresenteerd was een indrukwekkend jubileumboek.
Op het programma, waarvan alle onderdelen gratis zijn te bezoeken, staan exposities, muziek,
lezingen, toneel en een kunstmarkt.
De feestelijkheden beginnen op 28 mei om 12.30 uur bij dorpshuis Artharpe, waar Muziekvereniging Adorp van zich laat horen. Van 13.00 tot 14.00 uur houdt Beno Hofman er een interessante lezing. 's Avonds komt Gertjan Piek met een muzikaal programma, dat duurt van 20.30
tot 22.00 uur.
Bijzonder element tijdens dit weekeinde is de kunstmarkt bij dorpshuis Ubbegaheem, waar op
beide dagen van 13.00 tot 18.00 uur voor plezierige prijzen kunst wordt verkocht.
Dan zijn er op beide dagen van 13.00 tot 18.00 uur kunstwerken te zien, die gemaakt zijn door
inwoners van de dorpen. Op een aantal plekken is dat aan huis. Daarbij gaat het om locaties
in Sauwerd aan Oude Kerkstraat 1, waar Corrie Jorna exposeert en Schoolstraat 1, waar werk
is te zien van Herman van Hoogdalem. Dette van der Molen zet verder haar Hildegardshof
open aan Singelweg 4.
Op de locatie Mollema zijn werken te zien van Ben Westerink, Eddy Huender, Peter Wortel,
Bart Wortel en Piet Ritzema.
Daarnaast exposeren Douwe Boersma, Petra Datema-Heller en Mark Schuurman op de Onstaheerd en Zwantine Nijmeier en Wendelien Nagtegaal in de Huisarstenpraktijk.
In Adorp wordt werk van Karel Flandrijn, Henk Rothe, Harrie Garst en Celine Nijboer-van Hees
tentoon gesteld in de Warkstee, en in de Golden Stee bij de Speelweide van Pieter Duijser, die
ook aan de Molenweg 13 exposeert.
In 't Sael te Groot Wetsinge exposeren Rieneke Gollnau en Louwe Noordhoff. Hier ook laten
Jazzie en Ruth Wortel van zich horen.
In de kerk van Klein Wetsinge treden op zaterdag 28 mei van 13.00 tot 15.30 uur Bianca
Hazenberg en Hans Daalmeijer op, vertelt Bé Kuipers verhalen en speelt Muziekvereniging
Adorp verschillende nummers. Daarna treedt het Koor Hoge en Lage der Aa er op van 15.30
tot 16.15 uur en van 16.45 tot 17.30 uur.
De rijdende Pospschool komt op zondag 29 mei om 15.00 uur naar het Schoolplein van Adorp.
In de Dorpskerk te Adorp tenslotte, exposeren Lammert Joustra, Elise Klinkert, Wicher Visser,
Jenny Richter, Hans Gerritsen, Candace Charlton, Ria Bröring en Jolanda Hutte. Deze kunstwerken zijn daarna tijdens het weekeinde van 4 en 5 juni op beiden dagen ook nog te zien van
14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens het hele feestweekeinde wordt er gezorgd voor een rijdende catering.
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Kindervoorstelling door circus Santelli
De Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge organiseert, in het kader van haar 30-jarig
bestaan, zaterdag 18 juni in de grote zaal van het dorpshuis Artharpe in Adorp de voorstelling
“Saltu Sensus” door de “Circus Santelli”. Aanvang is 15.00 uur, de toegang is gratis.
Saltu Sensus
Wees welkom bij Saltu Senses, waar elke zonsopgang wordt gevierd en acrobatisch wordt geproost op het hier en nu. Je betreedt samen met Circus Santelli een plek, diep in het oerwoud,
waar een groep dartelende aardkinderen woont. Samen danst de groep aardkinderen in het
holst van de nacht om knisperende vuren. In het ochtendgloren zingen en vliegen ze met de
vlinders mee. Elke dag genieten ze van alle verse vruchten die het bos te bieden heeft. Toch
zijn ook in Saltu Senses de dagen soms mistig en kil. Juist dan heeft de groep aardkinderen
steun aan elkaar. Ze zijn verbonden met de natuur en vieren de oneindige cyclus van het
leven. Ze weten dat verlies een nieuw begin betekend, na een winterslaap een zonsopgang
komt en een zaadje uitgroeit tot een wildernis. Ervaar de plek waar onze circus aardkinderen
wonen. Zie de wervelende acrobatiek, prachtige trucs aan de Chinese paal en klap mee op
het ritme van onze jongleurs.

Met trots tonen wij dé nieuwe voorstelling: Saltu Sensus. Onze artiesten staan te popelen om je mee te
nemen in deze unieke beleving waarin we al jouw zintuigen op scherp zullen zetten. Kom binnen, ga zitten en
laat je meenemen in ons feest!

Saltu Sensus vormt een vervolg op
de voorstelling V Sensus, waarin ook
de vijf zintuigen een belangrijke rol
speelden. V Sensus is gemaakt en
opgevoerd in juni, juli en september
2021 op een bijzondere buitenlocatie: De Paradijsvogeltuin in Groningen. Met V Sensus als vertrekpunt
maakt de voorstellingsgroep een
doorontwikkeling naar een binnenvoorstelling waarin het thema zintuigen verder wordt verkend en een
prachtige theatervoorstelling wordt
gecreëerd.
Foto gemaakt door Larissa Timmer
www.contactblad.info
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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 Paddepoelsterbrug?
Mailt u dan naar * brugterug@gmail.com
Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
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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 invaliderende 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. Daarom 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 tegemoet.
MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline)
wordt door het eigen afweersysteem aangevallen 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 verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties 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 wetenschappelijk 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 collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus 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!

www.contactblad.info
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DE zegels voor de voedselbank
Al enkele jaren lang verzamelt Voedselbank het Hogeland spaarpunten van
Douwe Egberts-koffie en -thee.
Ieder jaar levert een dergelijke inzameling steeds zo’n 800.000 spaarpunten op.
Voor iedere ingeleverde 600 spaarpunten 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.
U kunt uw spaarpunten 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.
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