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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.

Spreekuren Mensenwerk

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  Dinsdag: 13.30 uur - 15.30 uur
De Meenschaar
Kapelstraat 9

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie:  https://www.mensenwerkhogeland.nl/
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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
4 dec. 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. H. Meerveld
11 9.30 u. - ds. H. van Noort Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. T. Basoski
18 9.30 u. - ds. H. Venema

14.15 u. - dhr. B. Koerts
25 9.30 u. - ds. H. van Noort Eerste Kerstdag

14.15 u. - Leesdienst
26 10.00 u. - Kerstfeest met de Kinderen Tweede Kerstdag
31 19.30 u. - ds. H. van Noort Oudjaar

1 jan. 10.30 u. - ds. H. van Noort Nieuwjaarsdag
16.30 u. - ds. A.C. v.d. Wekken

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Breien voor UNICEF

We hebben in juli € 350,00 overgemaakt naar Unicef.

Iederéén heeft zich weer ingezet, de mensen die onze producten gemaakt hebben en 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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Inzameling Voedselbank vrijdag 9 december vanaf 18.00 u.

Al een flink aantal jaren zamelen de kerken in Sauwerd-Adorp-Wetsinge in de maand decem-
ber in voor Voedselbank het Hogeland in Winsum. Vorig jaar leverde deze inzamelactie maar 
liefst 140 kratten voedsel op. Een hoeveelheid waar de voedselbank in Winsum heel blij mee 
was.

Dit jaar is de voedselsituatie bij de voedselbank nogal veranderd omdat de supermarkten in 
onze regio veel minder voedsel doneren aan de Winsumer organisatie. Ofschoon de voed-
selsituatie weliswaar nog niet zorgelijk is, stapelen zich toch donkere wolken op omdat er 
zich steeds meer gezinnen melden voor steun van de voedselbank. Minder voedsel dus maar 
steeds meer afnemers.

Een inzamelactie, op vrijdag 9 december a.s. vanaf 18.00 u., in de genoemde dorpen geeft 
behoorlijk verlichting in de voedselzorgen van de voedselbank.  Huis-aan-Huis zal er aan de 
deur gebeld worden met de vraag of u iets wilt afstaan aan de voedselbank.

Welke producten heeft de voedselbank zoal nodig?

• Koffiemelk
• Melk (houdbaar)
• Soep (blik, zak of pakje)
• Thee (geen smaakje)
• Chocomelk
• Broodbeleg, (jam, hagelslag/vlokken, Sandwich Spread)
• Toiletpapier
• Toiletreiniger
• Tandpasta
• Tandenborstel

De klanten van de voedselbank, waaronder ook enkele gezinnen uit Sauwerd-Adorp-Wet-
singe,  roepen u op om iets uit bovenstaand lijstje aan de voedselbank te doneren.

Kerk open!!!

De Hoeksteen, Oude Winsumerstraatweg 7, Sauwerd.

U hebt het vast al wel gezien, elke werkdag staat er een vlag bij de kerk tussen 9.30 -11.00 u.

U kunt de kerk binnenlopen voor een stilte moment, u kunt een kopje koffie drinken of een 
gesprek voeren.

Op zaterdag is de kerk nu ook open tussen 12.00 en 13.30 u. Vaak is er een kop soep.

Wees welkom!!!!

Voor meer info:

Huibert van Noort  ' 06 12455020
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380.000 punten en een kop koffie!!!

Zoals reeds vaker bericht in dit blad spaart Voedselbank het Hogeland in Winsum de uit-
geknipte koffiespaarpunten van DouweEgberts. Eenmaal per jaar worden deze punten bij de 
koffieproducent ingeleverd en krijgt de voedselbank voor iedere 600 punten een gratis pak 
koffie van 250 gram.

Vijf jaar geleden startte deze fantastische actie en u wist vervolgens maar liefst 960.000 punten 
bijeen te drinken, hetgeen 1600 pakken koffie opleverde. DE deed er nog een (koffie)schepje 
bovenop en verschafte de voedselbank 1800 pakken koffie. Voedselbank het Hogeland kon 
toen een heel jaar lang haar klanten van koffie voorzien.

In de daaropvolgende jaren werden er ieder jaar zo’n slordige 800.000 punten en in 2021 zelfs 
1.1 miljoen punten bijeengespaard. Op dit moment staat de teller op 700.000 koffiepunten.  

Helpt u ook mee de teller naar 1.1 miljoen punten te drinken? U helpt daar 
pakweg 140 gezinnen in onze gemeente mee. U kunt uw spaarpunten kwijt op 
Lombok 1 9951 SC Winsum.

Op woensdagochtend kunt u uw punten echter ook afgeven op dit adres. Mis-
schien drinkt u dan een kopje koffie mee met de vrijwilligers van Voedselbank 
het Hogeland.

 'Tweedekans Kerstmarkt' - voor Voedselbank Het Hogeland

Enkele jaren geleden zijn we gestart met een “Tweedekans Kerstmarkt”, waarvan de 
totale opbrengst naar de voedselbank ‘Het Hogeland’ gaat.

We hebben het wegens corona een aantal jaren moeten overslaan, maar nu wordt er 
weer een “Tweedekans Kerstmarkt” georganiseerd!

Dit jaar vind de kerstmarkt plaats in ‘Dorpshuis Agricola’ (Heerestraat 21) in Baflo. 
Tijdstip: donderdag 8 december 13.00-17.00 uur

Iedereen die overbodige, niet meer gebruikte, kerstspullen heeft, kan ze bij ons bren-
gen, we willen alles weer verkopen en maken er weer een gezellige kerstmarkt van. 

Heeft u bruikbare kerstspullen op zolder staan die u voor dit doel wil geven? 

→ dat kan op woensdagavond 7 december van 18.30-19.30 uur

Of als u eerder spullen wilt brengen kan dat ook, dan gelieve even contact opnemen via 
één van de onderstaande nummers. 

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Sipko en Gré de Boer, '.0595 423569 
Lammy de Boer, ' 0595 424569
Dethmer en Tineke Drenth 
Tineke Knol 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Koor Hoge & Lage der Aa geeft  
2 kerstconcerten op 18 december 

 Het koor Hoge & Lage der Aa uit Adorp organiseert in de 
kerk van Adorp op zondagavond 18 december twee 
kerstconcerten. Er wordt een gastoptreden verzorgd door 
het Warffums Mannenkoor onder leiding van Liesbeth van 
Hoffen. 
 
Het eerste concert begint om 19.00 uur en het tweede 
concert om 20.30 uur. Toegangskaarten kosten € 3,00 per 
stuk en zijn inclusief een consumptie en wat lekkers.  
 
De kaarten kunnen vanaf 6 december in de voorverkoop 
worden besteld bij Geert Auke Boer: 06-15403515 (bij 
voorkeur via Whatsapp) en als er nog kaarten beschikbaar 
zijn ook bij de ingang van de kerk op 18 december.  

 
Wees er snel bij want op is op! 
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Hoever is het met de nieuwe hoge Paddepoelsterbrug?

Dit jaar heeft de gemeente tijd besteed aan het voeren van gesprekken met en informeren van 
belanghebbenden over de nieuwe hoge brug die ze gaat bouwen. Op de gemeentelijke web-
site staat waar ze mee bezig zijn:  https://gemeente.groningen.nl/paddepoelsterbrug

Brugterug heeft in het het eerste gesprek aangegeven dat ze zeer teleurgesteld is in het 
niet nakomen van de belofte dat er begin dit jaar een realisatieovereenkomst getekend zou 
worden. Hierin wordt vastgesteld dat de brug er komt en aan welke voorwaarden hij voldoet. 
Dit wordt dan getekend door RWS en gemeente.

De wethouder heeft daarna een brief gestuurd met daarin opnieuw de belofte dat de brug er 
zeker komt, maar dat de realisatieovereenkomst pas later in het proces getekend zal gaan 
worden.

Vele gesprekspartners geven op navraag, over wat voor hoge brug ze willen, aan dat ze de 
lage brug blijven prefereren. Nu er toegezegd is dat er alleen een hoge gebouwd mag worden 
zetten ze zich in voor een zo toegankelijk en verrijkend mogelijke brug voor hun doelgroep.

Belanghebbenden willen in ieder geval goed de vinger aan de pols houden. Bovenal wil men 
dat er zo snel mogelijk weer een Paddepoelsterwegverbinding wordt gerealiseerd..

Het mooist en het meest logisch vindt iedereen de plek van de oude brug. Ook historisch 
gezien de mooiste plek voor een nieuwe verbinding.

Aangezien er aan beide kanten bewoning is past daar helaas alleen een lage brug. Er kwam 
niet voor niets doorlopend een lage brug uit alle overleggen.

Waarom we de lage brug niet vergeten!
De oude brug kon voor ongeveer 700.000 euro gerepareerd worden. Dat is niet gebeurd om-
dat RWS vond dat de brug onveilig was. Dat kon je volgens hen zien aan de ongelukken die 
waren gebeurd.

Uit onderzoek door Brugterug bleek dat deze ongelukken niets met de brug te maken hadden 
Er was nooit sprake van een onveilige Paddepoelsterbrug.

Helaas staat nog steeds in allerlei stukken van RWS, die ook door de gemeente gedeeld 
worden, dat de oude Paddepoelsterbrug niet gerepareerd is vanwege de onveiligheid wat uit 
de ongelukken zou blijken.

Gelukkig wordt ook in verschillende stukken het komende herstel van de Paddepoelsterbrug-
verbinding benoemd. Waarvoor het proces inmiddels gestart is.

Misschien denk u: "Waarom haal je toch die oude koeien uit de sloot? Die lage brug komt toch 
niet terug."

Toch is het belangrijk om helder te houden dat de oude brug teruggelegd had moeten worden 
En dat de verbinding na de onterechte vernietiging van die oude brug hersteld had moeten 
worden door een nieuwe lage brug waarover alle eerdere gebruikers overheen hadden kun-
nen gaan. 

Het gaat over herstel van een onterecht vernielde verbinding. Waarvoor de gemeente zich 
hard maakt en hard zal moeten blijven maken als ze werkelijk meent dat ze zich achter de 
inwoners schaart.

Want stel je voor dat de hoge brug er om de een of andere manier niet blijkt te kunnen komen. 
Zoals landelijke inpasbaarheid of dat de gemeente niet uitkomt met het beschikbaar gestelde 
geld. Dan zal de verbinding toch hersteld moeten worden.

En waarom dan niet een lage, net zoals de Dorkwerderbrug?!
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Toch een tijdelijke verbinding?
Er zou een tijdelijke verbinding komen tot de definitieve brug klaar zou zijn. Aangezien de 
definitieve brug er bijna net zo snel zou zijn als de tijdelijke brug, is deze afgeblazen.

Nu achteraf blijkt dat de definitieve toch heel lang gaat duren, lijkt het zinvol en logisch dat er 
toch een tijdelijke verbinding komt. Want het is duidelijk dat vele gebruikers de brug erg missen 
en dat nog eens vier jaar niet te verantwoorden is.

De oude brug zou niet voor niets blijven liggen tot de nieuwe klaar zou zijn zodat alle verkeer 
tijdens de bouw door kon gaan.

Zo belangrijk werd de Paddepoelsterbrug geacht voor hij eruit werd gevaren.

Er ligt al een mooi goedgekeurd plan voor een pontje. Ook is er een prima plek waar deze bij 
geen gebruik geparkeerd kan worden.

Inmiddels is dit idee weer een paar keer geopperd door Brugterug. Helaas tot nu toe zonder 
veel respons. We zullen deze tijdelijke verbinding blijven promoten. Hopelijk kan er volgend 
jaar mee begonnen worden.

Per slot van rekening kwam begin 2019 al iemand van RWS bij ons aan de deur met tekenin-
gen van een pontje.

Want voor de zomer moest er toch echt weer een tijdelijke verbinding zijn (onder andere opdat 
wij eindelijk onze camping konden openen, werd gezegd).

En nu?
Op 6 december organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst voor alle belangen-
groepen waar zij al gesprekken mee hebben gevoerd. 

Over de hoge brug die ze gaan bouwen. De gemeente wil dan zo'n 5 varianten, de exacte plek 
en de loop van de hellingbanen, voor deze brug presenteren.

De gemeente heeft een afweegkader gemaakt. Wat is belangrijk en wat niet wat betreffende 
de plek van de nieuwe hoge brug. Het is nog niet duidelijk wie of welke zaken hierin meer van 
gewicht zijn.

Omwonenden hebben hun zorg hierover uitgesproken. Zij vinden dat zij niet gedupeerd mo-
gen worden omdat anderen vinden dat er bij hen wel een 10 m hoge brug naast het huis ge-
bouwd zou mogen worden.

Zo heeft ook het Groninger Landschap haar zorgen over een eventuele plaatsing van de brug 
naast hun weidevogelgebied.

Grote vraag is nog steeds wie of wat de gemeente als doorslaggevend ziet bij het aanwijzen 
van een plek voor een 10 m hoge brug.

Wat ons opvalt is dat er weinig dorps- en wijkvertegenwoordigers bij de belanghebbenden zijn 
uitgenodigd voor de gesprekken.

Mogen er onder jullie mensen zijn die dit lezen en zelf ook bij de bijeenkomst van 6 december 
willen zijn meldt dan bij de gemeente, Niels Keissen, dat je graag een uitnodiging ontvangt (' 
06-41275500 of  Niels.Keissen@groningen.nl).

We hopen dat we hiermee iedereen weer wat op de hoogte hebben gebracht. Het gaat alle-
maal niet erg snel. Ook de raadsleden nemen inmiddels een wat afwachtende houding aan. 
Zij moeten volgend jaar stemmen voor een van de varianten.

Hopelijk zullen zij het er nu niet bij laten zitten en ervoor blijven knokken dat de verbinding 
(snel) wordt hersteld.

Hartelijke groet namens Brugterug, Baudien Bauman
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Vitrinekasten Historische Kring Ubbega

De HKU heeft drie vitrinekasten aangeschaft, bedoeld om vondsten uit (de omgeving van) 
Adorp, Sauwerd en Wetsinge tentoon te stellen. Het gaat nu snel met de vulling van de kasten. 

Zo is de vitrinekast in Ubbegaheem nu geheel gevuld met vondsten gedaan op het Onstaborg-
terrein, dit voorjaar: munten, aardewerk, botten, een deel van een grafzerk, gebruiksvoorwer-
pen, enz. De kast staat in de hal, links van de deur naar de zaal. Over deze tentoonstelling is 
al uitgebreid bericht in het vorige Contactblad.

De vitrinekast in Wetsinge staat in het kerkje op de eerste verdieping. Je komt er langs als je 
naar het observatiepunt op de zolder van de kerk loopt. De aanleiding voor deze tentoonstel-
ling ontstond toen in 2020 de Provincialeweg, de N361, werd aangepakt. Er kwam een extra 
uitvoegstrook ter hoogte van Groot Wetsinge. De oude sloot aan de oostkant van de weg werd 
gedempt en er werd een nieuwe sloot gegraven tien meter verderop, richting Schelligheheert. 
Het bleek een archeologische vindplaats: in de steilkant van de sloot verschenen twee putten 
en sporen van een oude oost-west lopende geul. In de uitgegraven grond vonden we veel 
aardewerk. Over deze vondsten is later verslag gedaan in Diepgang nr. 27. Verder zijn er 
o.a. Romeinse munten, een gesp, sieraden en een pauselijk zegel tentoongesteld. Deze zijn 
de afgelopen jaren gevonden bij Schelligheheert door Bart Feenstra met een metaalsetec-
tor. Afgelopen weken is een deel van de uitgebreide verzameling van (wijlen) Henk Berghuis 
toegevoegd. Met o.a. een glis, een maalsteen, spinsteentjes, aardewerk en een bijzondere 
bronzen armband; allemaal vondsten uit de omgeving van Wetsinge en Schelligheheert. 

De derde vitrinekast staat in de hal van Artharpe. Deze is op dit moment deels gevuld met 
vondstmateriaal van Harssens, o.a. aardewerk, een tinnen lepel en een ziel van een wijnfles. 
In Diepgang nr. 2 zijn deze vondsten ook (deels) te zien. Over de verdere vulling wordt nog 
nagedacht. Ook vondsten gedaan bij de aanleg van het nieuwe snelfietspad, langs het spoor 
bij de Munnikeweg, krijgen hier in de toekomst wellicht een plek.

Oude edities van Diepgang vindt u op  www.ubbega.nl. Gaat dat zien!

Iedereen sfeervolle feestdagen

toegewenst

en voor 2023 al het goede !
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Humanitas brengt mensen in contact 

Humanitas Het Hogeland is een vrijwilligersorganisatie die hulp dichtbij biedt. Een van de ac-
tiviteiten is Thuisbezoek.

Bij Thuisbezoek koppelen we mensen die ondersteuning zoeken aan vrijwilligers. Dat kan op 
heel verschillende vlakken zijn. Zo zijn er mensen die het fijn vinden iemand thuis op bezoek 
te krijgen voor een praatje of een spelletje. Anderen gaan liever regelmatig een stukje wande-
len. Het kan ook zijn dat de mantelzorger even ontlast wordt. De hulp is voor mensen die nog 
zelfstandig wonen en heeft als doel om eenzaamheid of isolement te voorkomen. Het kost niks 
en is vooral vaak erg gezellig!  

Heb je zin om iets voor anderen te betekenen? En heb je een paar uur tijd per week? Meld je 
dan bij Humanitas Het Hogeland Thuisbezoek. We vragen geen opleiding, maar je kunt als je 
dat wilt wel scholingen volgen als vrijwilliger. Het kost niks, maar levert zoveel op! 

Ook als je graag ondersteuning wilt, meld je dan.  

Voor informatie: Humanitas Het Hogeland, Arenda Krol

  thuisbezoek.hogeland@humanitas.nl , ' 06-57591323. 

 
Reacties van deelnemers en vrijwilligers: 

Ik ben sinds lange tijd weer heerlijk in de natuur geweest

Ik kijk er elke week naar uit dat ze komt om een spelletje te doen

Wat fijn dat ik gewoon even naar een vriend kan zonder me zorgen te hoeven maken over thuis

We zijn eigenlijk vriendinnen geworden
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