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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:
8 jan. 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - Leesdienst
15 9.30 u. - ds. H. van Noort Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. P. Zuidema
22 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - dhr. B. Koerts
29 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - dhr. L. Blees
5 feb. 9.30 u. - C. Kanis

14.15 u. - ds. H. van Noort Zangdienst
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.

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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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

Officieel meetpunt luchtkwaliteit in Sauwerd uitgebreid met fijnstof

Al enige jaren heb/ben ik een officieel meetpunt van het RIVM voor NO2-Luchtkwaliteit in Sau-
werd. De apparatuur staat aan de Kastanjelaan 19.

Vanaf 01-01-2023 komt daar voor een jaar lang (proef) de meting bij van PM2.5-Fijnstofmeting.

De gegevens van deze metingen zijn te vinden op de volgende link:

   https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ 

Dan op de kaart even in/uit zoomen om Sauwerd te zoeken.

Wanneer je met de muis op het cirkeltje bij Sauwerd gaat staan zie je bij de PM2.5 OZK_1770 
staan en bij NO2 Palmes MPB_9SA dit zijn de namen die het RIVM gebruikt voor deze meet-
stations.

Voor de fijnstof meeting kies je de optie (regel) PM2.5 en voor de luchtkwaliteit de optie (regel) 
NO2 Palmes.

Vriendelijke groet,

Piet Kampen
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Achteraf

Achteraf kijk je een aap in zijn gat. (Gedane zaken nemen geen keer.)

Achteraf bekijkt Antropus zijn geschiedenis, maar leert er weinig van.

Achteraf blijkt dat er in het Noorden nooit een tachtig-jarige oorlog is geweest. De periode tus-
sen 1572 en 1672 wordt bewust schimmig gehouden.

Achteraf blijkt dat 2022 geen 450- maar een 350-jarig jubileumjaar is geweest.

Pas na het rampjaar 1672 ontstond er een saamhorigheidsgevoel tussen het Noorden en Hol-
land.

Op 13 maart en 1 april dit jaar hing bij mij thuis de Europese vlag uit. Dit uit solidariteit met de 
democratie in de Oekraïne (vlag geel-blauw).

President Zelenski noemde in zijn toespraak voor het Nederlandse parlement 1572 een lich-
tend voorbeeld voor zijn strijd zijn strijd tegen de Russische inval. Hij had beter 1672 kunnen 
noemen.

Na de toespraak ben ik de geschiedenis nog intensiever gaan volgen. Ik las de meeste pu-
blicaties en boeken n.a.v. het jubileumjaar. Alleen de beide boeken “de Zwijger” van Rene van 
Stipriaan en “Zutphen 1572”van Johan Visser heb ik nog niet gelezen.

Er is veel gepubliceerd over 1572 en 1672 dit jaar. Toch ligt de nadruk op 1672, en dat is niet 
het 450-jarig jubileumjaar. 

Op televisie presenteert Luc van Panhuysen de serie “Het rampjaar 1672”.

Het is interessant Panhuysens boek “Rampjaar 1672 “te vergelijken met het boek “1672” van 
Arnout van Cruyningen. Hetzelfde jaar beschreven vanuit twee heel verschillende perspec-
tieven.

Kloosterholt (oftewel Heiligerlee) stelt in de Nederlandse geschiedenis niets voor. Met de slag 
van Jemmingen werd de overwinning alweer teniet gedaan. 

Judith Pollmann, hoogleraar Vroegmoderne Geschiedenis, beschrijft in haar artikel “Hoe de 
Slag bij Heiligerlee uitgroeide tot een legende” dit fenomeen. Wanneer begon de Tachtigjarige 
Oorlog dan wel? In dit artikel beschrijft zij ook nog wat interessante zaken over het geloof.

"Tegen buitenlandse vorsten zei Willem van Oranje dat het een strijd was om het protestantse 
geloof. Maar hij wist dat die boodschap in Nederland zelf niet ging werken want de meeste 
Nederlanders waren gewoon katholiek. Hier zei hij: wat jullie overkomt is de tirannie van een 
slechte raadgever van de koning van Spanje. Als vaderlander moet je je verdedigen tegen 
Spaanse tirannie. Eigenlijk was het vooral een burgeroorlog.”

Pas in 1594, 26 jaar na het begin van de tachtigjarige oorlog (1568), werd de stad Groningen 
veroverd. Reductie naar wat??

In het Noorden heeft hoogstens een 30-jarige oorlog (1618-1648) gewoed.

Tussen 1650 en 1672 was de republiek op zijn hoogtepunt. Dit was tijdens het eerste Stad-
houderloos tijdperk. Het is onterecht de gebroeders de Witt de schuld te geven van het ramp-
jaar.

Ik kan nog steeds verontwaardigd raken over de moord op de gebroeders de Witt.

Roelof Bruins 
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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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Resultaat inzameling Voedselbank in Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Onlangs is er door de gezamenlijke kerken 
in Adorp-Sauwerd-Wetsinge voedsel inge-
zameld voor Voedselbank het Hogeland.

Vanwege de huidige energiecrisis stijgt 
het aantal klanten van de voedselbank per 
maand met ongeveer 10 gezinnen. Sinds 
augustus jl. is het aantal deelnemende 
gezinnen opgelopen van 120 naar 165, een 
stijging van 45 gezinnen.

De opbrengst van de inzamelactie was maar 
liefst 140 kratten aan voedselproducten, 
30.000 DouweEgberts waardepunten en 
een bedrag van € 235,00. Een geweldig re-
sultaat. Een pluim voor de ASW-dorpen !!

Mooie gift Rotary Het Hogeland aan de Voedselbank.

Rotary Het Hogeland hanteert het uitgangspunt People of Action ( https://www.rotary.nl/) als 
inzamelmethode. Handen uit de mouwen is het devies! De Rotary Club Uithuizen Het Hoge-
land gaat daarom nu € 3.500,- doneren aan de Voedselbank

De  club vindt het een eer om dit te kunnen doen, en de gift zal weer helemaal ten goede te 
komen aan aankopen ten behoeve van de cliënten van de Voedselbank. De Voedselbank is 
heel blij met deze gift. Hierdoor kunnen er weer voorraden worden aangevuld en kunnen an-
dere noodzakelijke dingen worden bekostigd.

380.000 punten en een kop koffie!!!

Zoals reeds vaker bericht in dit blad spaart Voedselbank het Hogeland in 
Winsum de uitgeknipte koffiespaarpunten van DouweEgberts. Eenmaal per 
jaar worden deze punten bij de koffieproducent ingeleverd en krijgt de voed-
selbank 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 gezin-
nen 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. Misschien drinkt u 
dan een kopje koffie mee met de vrijwilligers van Voedselbank het Hogeland.
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