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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:
5 feb. 9.30 u. - C. Kanis

14.15 u. - ds. H. van Noort Zangdienst
12 9.30 u. - ds. H. van Noort 's ochtends Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. R. van Rijswijk
19 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - dhr. B. Koerts
26 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. C. Kanis
5 mrt. 9.30 u. - Leesdienst

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.

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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Groeten uit Adorp

Mijn favoriete plek in Adorp is in het torentje van de kerk. Daar hangt een bijzondere klok uit 
1618. De klok houdt voor mij de geschiedenis actueel.

Toen het haantje gerestaureerd was in 1999, heb ik zelfs boven de kerk gehangen om foto’s 
te maken van het terugplaatsen van de haan. Van hieruit krijg je een heel ander perspectief op 
het gedoe beneden.

De klok is gegoten in 1618. “vor die van harssens in deventer. anno 1618. henric wegewart 
d.j. heft mi gegoten.”  In opdracht van Warmolt Hillebrandus te Harssens. ( d.j.= de jongere).

Oorspronkelijk hing de klok in de kerk bij de nieuwe borg van Harssens.

Rond 1800 is de klok overgebracht naar de dakruiter van de kerk te Adorp.

1618 was een bijzonder jaar. 
1. Vijftig jaar in de 80-jarige oorlog (1568-1648) die hier in het Noorden nooit is geweest. (ge-

schiedvervalsing of ander perspectief of incorporatie?)  
2. Begin van de 30-jarige oorlog, die hier misschien is geweest.
3. Het jaar van de synode van Dordecht (vanaf 13 november 1618, bijeengeroepen op initiatief 

van prins Maurits) .YouTube video 7-2-2022 zoekterm: Synode Dordecht. Eerste bijbel in de 
Nederlandse taal.

4. 6 augustus 1618 wordt Johan van Oldenbarnevelt gearresteerd op beschuldiging van land-
verraad.

5. De klok van Harssens werd gegoten en geconsacreerd. Waarschijnlijk door de nieuwe bis-
schop van Groningen. (zie ook zoekterm: inwijding klokken st. Jozefkerk 11 oktober 2020)

6. Holland is een republiek. De welvaart is ongekend mede dankzij de grondstoffen uit Klein- 
en Oost-Friesland (turf en terpaarde) en de slavernij.

7. Vanaf 1618 bepaalt de klok het levensritme van de Adorpers.
8. Vraag: Waarom zo’n grote nieuwe klok voor zo’n klein gehucht als Harssens?
9. Als de klok niet ontheiligd (geontsacreed) is, is ze nog steeds katholiek. 

In 1646 werden de beide parochies van Adorp en Harssens in het kerkelijke samengevoegd 
(zie collatiebord in de kerk).

Bij het horen van de klok moet ik nog vaak denken aan Johan van Oldenbarnevelt.

Dan denk ik ook nog vaak aan wat de gebroeders De Witt is overkomen in 1672.

Dan denk ik vaak aan wat de mens wel/niet van de geschiedenis leert.

Ik vraag me nu vaak af wat ik de kinderen van de basisschool over geschiedenis heb geleerd.

Ik weet wel dat de geschiedenis tussen 1572 en 1672 in het Noorden bewust vaag gehouden 
wordt en dat men in de zeven “verenigde” Nederlanden graag spreekt van verraad. De ge-
schiedenis moet vooral heroïsch zijn.

Tekst van Roelof Bruins om mee te nemen uit de kerk tijdens 'Groeten uit Adorp', januari 2023
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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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1,3 miljoen DE-punten

In het afgelopen jaar heeft Voedselbank het Hogeland enkele keren een oproep gedaan in 
dit blad om Douwe Egberts koffie- en theepunten in te zamelen. Vervolgens werd aan u,  de 
koffie- en theedrinker, gevraagd de ingezamelde koffie- en theepunten af te staan aan Voed-
selbank het Hogeland.  Alle voedselbanken in Nederland namelijk krijgen van Douwe Egberts 
voor iedere ingeleverde 600 koffie- en theepunten een pak koffie van 250 gram. In heel 2022 
stroomden er bijna elke dag koffie- en theepunten binnen.

De uiteindelijke score is in 2022 1,3 miljoen koffie- en theepunten. Geweldig!!!
Omgerekend in pakken koffie is het resultaat 2166 pakken koffie van 250 gram. Omdat een 
dergelijk pak koffie iets meer dan € 4,00 kost heeft de Hogelandster koffie- en theedrinker dus 
voor een slordige € 8.500,00 aan koffie bijeengedronken.  

Alle 170 koffie- en theedrinkende gezinnen en klanten van Voedselbank het Hogeland zijn hier 
maar wat blij mee. Voedselbank het Hogeland heeft aan 2166 pakken koffie net genoeg voor 
een heel jaar.

Om ook in 2024 over voldoende koffie te beschikken is het sparen van nieuwe DE-koffie- en 
theepunten weer opnieuw begonnen. Helpt u ook 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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