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Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de 
inlevering op resp. de 10e en de 25e van een maand. Het in elkaar zetten van het blad kost 
nu eenmaal ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal via:
 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. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van juli en/of augustus waarin soms maar één editie 
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. 
Inzien en downloaden is gratis.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

februari
1 17.00 u. Eetcafé Ubbegaheem open (zie pagina 11)
1 19.30 u. Film 'Carnage' in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 11)
1 20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', Artharpe te Adorp (zie pa-

gina 19)
3 10.00 u. Steunpunt, themamorgen 'historie van de Sovjet Unie' - deel 2 - Artharpe 

in Adorp (zie pagina 16)
5 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
7 15.30 u. Muziekvertelling Amadeus bij Nut 't Hoogeland (zie pagina 21)
7 20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', De Hoogte te Winsum (zie 

pagina 19)
8 20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', De Hoogte te Winsum (zie 

pagina 19)
9 15.00 u. Spring-Time in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 13)
10 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 16)
10 19.30 u. Lezing CdK R. Paas bij Nut 't Hoogeland (zie pagina 21)
12 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
13 20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
13 20.00 u. Brugcafé over Paddepoelsterbrug (zie pagina 15)
14 19.30 u. Valentijnsconcert Koor 'Hoge en Lage der Aa', kerk te Adorp (zie p. 17)
14 21.00 u. Valentijnsconcert Koor 'Hoge en Lage der Aa', kerk te Adorp (zie p. 17)
17 10.00 u. Steunpunt, themamorgen 'suiker', Ubbegaheem Sauwerd (zie pag. 16)
19 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
20 20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
21 20.15 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', De Molenbert in Delfzijl (zie 

pagina 19)
23 16.00 u. Jamsessie, 't Witte Hoes te Adorp, eerste uur voor jongeren (zie p. 9)
24 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 16)
25 19.30 u. Lezing over Spitsbergen in Ubbegaheem (zie pagina 12)
26 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
28 20.00 u. Vrij kaarten in ’t Witte Hoes; inschrijven vanaf 19.30 uur
maart
4 20.00  u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
7 17.00 u. Eetcafé Ubbegaheem open (zie pagina 11)
10 19.30 u. Informatie-avond over slechthorendheid (zie pagina 10)
11 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
18 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
25 20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
30 18.00 u. Ophalen spullen Sauwerd/Wetsinge - Rommelmarkt 3 april (zie p. 13)
april
3 17.30 u. Rommelmarkt op Kerkplein te Sauwerd (zie pagina 13)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
2 feb. 9.30 u. - mw. S. Dijkgraaf-Nijdam Jeugddienst
9 11.00 u. - ds. G.A. Segger

16 9.30 u. - ds. mw. C.S.A. Minnaard
23 11.00 u. - ds. H. Jansen Heilig Avondmaal

1 mrt. 9.30 u. - ds. M. van Heijningen
8 9.30 u. - 18+ club

11 19.30 u. - ds. H.J. Meijer Biddag voor gewas en arbeid
15 9.30 u. - mw. A. Mekes
18 19.00 u. - Avondgebed
22 9.30 u. - kand. mw. T. Schoon
25 19.00 u. - Avondgebed
29 9.30 u. - ds. W. van Wingerden
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 feb. 9.30 u. - ds. C.T. Basoski

19.00 u. - ds. H. van Noort Zangdienst
9 9.30 u. - ds. H. van Noort 's ochtends Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. H. van Noort
16 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. L.G. Boonstra
23 9.30 u. - Leesdienst

15.00 u. - Leesdienst
1 mrt. 9.30 u. - ds. G.O. Sander

14.15 u. - ds. H. van Noort
8 9.30 u. - ds. G. Timmermans 's ochtends Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. H. van Noort
11 19.30 u. - ds. H. van Noort Biddag
15 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - dhr. M. van Heijningen
22 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. W. Jagersma
29 9.30 u. - ds. J. v.d. Wal

14.15 u. - ds. H. van Noort
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
RaitdaipRunners Bootcamp-training 19.30-20.30 uur (april-juni / septem-
ber-oktober)
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.

woensdag Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal Oosterstraat te 

Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u

vrijdag Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)

UNICEF Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl  voor informatie en producten

maandelijks
1e maandag Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maxi-

maal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli. Vanaf 18.00 u.

Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting

 m.blom@mjd.nl  06 4887 4339

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com          werkdagen 9.30 - 10.30 u.  0595 442925

St. Platform Gehandicaptenbeleid
 spg.winsum@gmail.com                          werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp   050 3061225
Ledenadministr.: dhr. L.R.Kruijer, De Omloop 2  9774 PX Adorp

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 
0236622

Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061783 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch of via

https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
0595 447777

Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur. 
De assistent stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede 
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereser-
veerd. Als u denkt meer tijd  nodig te hebben, 
dit graag aangeven.

Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.

Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden. 
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed? 
Overleg het dan met de assistent.

Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huis-
arts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De 
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.

De praktijkassistenten
Liesbeth van Heeringen, Hermien Tillema en 
Ellen Buisma maken voor u afspraken en u 
kunt bij hun terecht voor vragen, adviezen en 
informatie.

Op maandag, dinsdag , donderdag en vrij-dag 
kunt u tussen 14.00-15.00 uur op afspraak 
komen voor het assistenten spreekuur, 
graag even melden aan de balie.

Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een 
schoon potje met naam voor 10.00 uur. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)

Herhalingsrecepten: 
Lege doosjes en flesjes met etiket (of alleen 
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” 
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefo-
nisch, of via onze website doorgeven. Voor 
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee 
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost 
tussen 16.00 en 17.00 u..

Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de as-
sistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen 
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistent.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.00-17.00 u.
woensdag           8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met            0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
   adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen   0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten

Magazijnuitleen hulpmiddelen: 
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.   

Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
     elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

  S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge    3061281
                  
         Alarm   112

Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
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ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te 
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt 
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.

BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever 
digitaal? Ga dan naar  www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw per-
soonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente voortaan digitaal kunt ontvangen. Ook 
post van andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen kunt u hier ontvangen. 
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt in met uw eigen DigiD en kunt vervolgens 
aanvinken van welke organisaties u digitaal post wilt ontvangen. Is er post, dan ontvangt u 
een email dat er een bericht voor u klaar staat op MijnOverheid. Was u al aangesloten op de 
berichtenbox? Zet dan ook nog even een vinkje bij gemeente.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk 
systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die 
qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. Daarnaast kunt u van meerdere overheidsla-
gen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook 
van provincies en waterschappen. 

	  

INFORMATIE VIA WEBSITE, FACEBOOK EN NOORDERKRANT
Voor informatie over diensten, openingstijden, vergunningen, raadsvergaderingen etc. zie:
https://hethogeland.nl
https://www.facebook.com/GemeenteHetHogeland
https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/nok/ of via https://www.dekrantvantoen.nl

Gemeentenieuws

Mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen

Iedereen kan voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen terecht bij een 
mobiel servicepunt van RSR. De Mobiele Service Bus is te vinden in het centrum van het dorp 
Winsum tegeonver de bibliotheek op de dinsdag in de even weken van 13.30-16.00 u.
Op  www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service Bus te vinden.
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Het Taalhuis zoekt vrijwilligers

Goede beheersing van taal is voor iedereen be-
langrijk. Als je laaggeletterd bent heb je moei-
te met lezen en/of schrijven. Laaggeletterden 
ervaren vaak problemen, omdat ze bijvoorbeeld 
moeite hebben met het invullen van formulieren 
of het begrijpen van informatie van de school van 
hun kinderen. Met het Taalhuis willen we de laag-
geletterdheid in het Hogeland verminderen. 

Voor het bieden van de juiste taalondersteuning zoekt Taalhuis het Hogeland enthousiaste 
vrijwilligers. Taalvrijwilligers gaan één op één of in groepsverband ondersteuning bieden bij het 
beter leren lezen, schrijven en/of spreken van de Nederlandse taal. 

Ben jij: 
• Vriendelijk en geduldig
• Heb je hart voor taal
• Vind je het leuk om mensen te ondersteunen bij taal
• Ben je minimaal 2 uur per week beschikbaar
• Ben je per email, app en/of telefoon goed bereikbaar
• Beschik je over minimaal MBO 3 niveau
Vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger kan je 
hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wil je meer informatie over het Taalhuis kijk dan op www.taalhuis.nl. Ben je geïnteresseerd 
in de functie van taalvrijwilliger, dan kun je contact opnemen met Jantine Meijer (coördinator 
vrijwilligers) bereikbaar via  j.meijer@mjd.nl.

Jamsessies in Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het winterseizoen die weer plaatsvinden in 
’t Witte Hoes in Adorp. De laatste jamsessiesis op zondag 23 februari.

De jamsessie begint om 16.00 uur, de toegang is gratis. Van 16.00 tot 17.00 uur is het voor de 
jongeren, daarna voor iedereen!

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp zijn intussen in de regio en zelfs ver daar 
buiten een begrip geworden. In de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten de weg 
naar deze happenings te vinden om gezellig mee te komen jammen. Lou Leeuw (basgitaar en 
zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig, de samenstelling van de rest van de band 
verschilt per keer.

Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten, 
nummers (mee) te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers 
ten gehore te brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten 
moeten zelf meegenomen worden.
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Informatie-avond over slechthorendheid

Hoe kunnen horenden en slechthorenden met elkaar omgaan? Cathy Prins, werkzaam 
bij GGMD Groningen, komt hierover vertellen op dinsdagavond 10 maart. Deze avond is 
bedoeld voor zowel horenden als slechthorenden.

Tijdens de avond is er een schrijftolk aanwezig. Deze schrijftolk typt wat er gezegd wordt.   
De getypte tekst is dan via een scherm mee te lezen.

De organisatie van deze informatie-avond voor horenden en slechthorenden is in handen van 
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum/Het Hogeland en GGMD Groningen, een or-
ganisatie die mensen met gehoorproblemen ondersteunt.

De avond vindt plaats:
op dinsdag 10 maart
in De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum
om 19.30 uur (aanvang)

Niet alle horenden houden rekening met slechthorenden en doven. Dat gaat meestal onbe-
wust omdat niet te zien is dat iemand een gehoorprobleem heeft. Verder neemt het aantal 
slechthorenden toe. Het is dan ook wenselijk om elkaar te leren begrijpen, zodat iedereen mee 
kan (blijven) doen in onze samenleving.

Aan de orde komen o.a.:
• Hoe werkt het gehoor?
• Gehoorverlies: verschillende vormen en voor iedereen anders.
• Verlieservaringen door achteruitgaan van het gehoor.
• Hulpmiddelen.
• Communicatietips voor horenden en slechthorenden.
• Hoe met elkaar omgaan/aandacht voor slechthorenden.

Pauze.

Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wij stellen het op prijs dat u/je vooraf aangeeft met hoeveel personen te willen komen. Dan 
zorgen wij voor voldoende koffie/thee, stoelen e.d.

Aanmelden kan per mail:  spg.winsum@gmail.com

Iedereen is van harte welkom!
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Agenda Ubbegaheem

1 februari 17.00 u. Eetcafé open
1 februari 19.30 u. Film 'Carnage"
25 februari 19.30 u. Lezing Spitsbergen
7 maart 17.00 u. Eetcafé open

Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Film in Sauwerd

De Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/
Wetsinge organiseert in samenwerking 
met dorpshuis Ubbegaheem filmvoorstel-
lingen.

Op zaterdag 1 februari 2020 draaien we 
weer!

Twee hoogopgeleide, en zeer beschaafde 
echtparen, komen bij elkaar om te praten 
over een kleine ruzie  van hun kinderen.

Keurig toch? Zo doe je dat. Niks rijdende 
rechter of zo.

Tja, goed plan. Maar het loopt net even an-
ders…….

Met:
Christoph Waltz
Jodie Foster
Kate Winslet
John C. Reilly

Aanvang 19.30 uur, na de daghap. Zou je mooi kunnen combineren!

Toegangsprijs € 7,50. Contant betalen bij toegang aan de zaal.
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Een ijzige archipel

Dorpsgenoot Jan de Groot vertelt over twee reizen die hij maakte naar Spitsbergen, een archi-
pel tussen Noorwegen en de Noordpool.

Mooie beelden van flora en fauna, landschappen en gletsjers worden in een breder kader 
gezet: de geschiedenis en economie van deze afgelegen eilandengroep en de belangrijke 
plaats in de internationale politiek.

Ook de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het Arctische gebied komen uiteraard 
aan bod.

Het belooft een boeiende avond te worden.

Graag tot dan.
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Rommelmarkt Sauwerd - Wetsinge

Onze jaarlijkse rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op vrijdag 3 april. Aanvang 17.30 uur op 
het Kerkplein in Sauwerd. 

De spullen worden opgehaald op maandag 30 maart vanaf 18.00 uur.

Verzoek om de goederen zoveel mogelijk langs de weg te plaatsen.

Geen grof vuil. Dus geen afgedankte apparaten zoals koelkasten, wasmachines, computers,  
bankstellen en bedden. 

Staan spullen u eerder in de weg? Bel dan met:

* Henk Valkema       050 3061220 of             

* Tjeert Geertsema         050 3061576 of

* Piet Drijfhout                050 3061960             

Namens de commissie:
Piet Drijfhout,  Noorderweg 10, Sauwerd

String-Time in 't Sael

Anne Vos-van Dijk - Cello

Johan Keus - Gitaar

Sfeervol en dynamisch, wild en meditatief, eerlijk en avontuurlijk, …….

Anne en Johan spelen muziek uit verschillende stijlperioden. Van melodieën uit de Ierse folk 
tot sierlijke klassieke muziek, van swingend jazzy tot dynamische pop. Zo wisselen zij rustig, 
harmonieus en meditatief af met dynamisch, heftig en wild. Met dit uitgebreide repertoire ver-
zorgen ze optredens bij uiteenlopende gelegenheden. Bijvoorbeeld verhalenfestivals, culturele 
podia, huiskamerconcerten, kerken, tijdens yoga sessies, meditaties, satsangs

of bij de opening van een expositie. Ze zijn op vele plaatsen inzetbaar. Naast het spelen van 
bestaand repertoire houden beide muzikanten ook van experimenteren en improviseren. Hier-
bij kunnen ook andere muziekinstrumenten aan bod komen. Bij gelegenheid werken ze samen 
met een schrijver of een dichter. En indien gewenst vertellen beide muzikanten tussen de num-
mers door graag over hun instrumentarium en over de stukken die ze spelen

Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek, 
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.

De datum is zondag 9 februari om 15.00 uur.

Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96
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Brugcafé februari

Beste Brugterugfans en -sympathisanten,

BIJ DEZE NODIGEN WIJ IEDEREEN VAN HARTE UIT VOOR HET VOLGENDE BRUG-

TERUGCAFE. DIT KEER IN DE PRACHTIGE ALLERSMABORG BIJ EZINGE.

Datum en tijd:  donderdag 13 februari van 20.00 - 22.00 uur

Adres Allersmaborg:  Allersmaweg 64, 9891 TD Ezinge

   

   Graag aanmelden bij  brugterug@gmail.com

Programma

1. Filmpjes
Varen door de Paddepoelsterbrug. Wat ziet de schipper en hoe als lastig/onveilig wordt deze 
ervaren?

Kijken op de monitor van de brugwachter. Wat ziet deze wel/niet van de brug? "De bocht van 
Attema".

Kort interview met oude omwonende die het verbreken van het gebied door het kanaal en de 
aanleg van de brug nog meemaakte.   

                                                                                                                                       

2. Stand van zaken/update en wat voor tijdelijke bruggen zijn beschikbaar of kunnen wij 
bedenken?
Wat kunnen we verwachten na de aangenomen motie in de Tweede Kamer waarin RWS ge-
maand is om voor maart dit jaar met een concreet plan voor een tijdelijke brug te komen?

Welke reacties zijn er van RWS, gemeente en provincie na het overhandigde pamflet namens 
alle belangengroepen? 

Wat is er concreet gebeurd nadat alle politieke partijen, gemeente en provincie unaniem 
gesteld hebben dat de Paddepoelsterbrug ter plekke hersteld dient te worden? En welke stap-
pen zijn er door de regionale politiek gezet?

De uitkomst van de rechtszaak over de oorzaak van het ongeluk zegt niets over een onveilige 
brug. Alleen over bediening. Hoe zit dit en wat betekent dit voor ons?

3.Wat waren de plannen voor de definitieve brug en wat zou nog prima passen?
Willem Hollenwand en Linda Tollenaar weten alles van de nieuwe brug die er zou komen vol-
gens de eerdere planstudie en gaan ons daarvan op de hoogte stellen.

Aanwonenden in de oude brugwachterswoning, Willem Hollewand en Lynda Tollenaar waren 
indertijd betrokken bij de planstudie over de nieuwe brug die er omstreeks 2023 zou komen. 
Hier kwam enkele voorstellen uit. Er is toen voor één gekozen. Ondanks dat er verder niets 
veranderd is in de situatie is dit plan van tafel geveegd. En daarmee, vreemd genoeg, ook de 
andere.

 4. Hoe gaat het met u,
met de fietsers, voetgangers, recreatie, scholieren, Pieterpadlopers, forenzen, omwonenden, 
minder mobiele medemensen, de mooie Paddepoelsterweg en het gebied?

Berichten vanuit de belangengroepen en de zaal. 

5. Muzikaal onthaal.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar u bij de inloop-ochtenden 
welkom bent voor een kopje koffie/thee en/of informatie, diensten, hulp en ondersteuning. 

Onze vrijwilligers zijn dan ook aanwezig om u te helpen bij 
problemen mét en vragen óver uw tablet, laptop of computer, 
I-Pad of telefoon.

Voor onze activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.

De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.

3 februari: themamorgen 'historie Sovjet Unie' (deel 2), Artharpe in Adorp
Anna Kuipers-Orlova uit  Sauwerd houdt haar tweede lezing over de historie van de Sovjet 
Unie.Op 20 januari 2020 vertelde ze in Sauwerd over de Oktoberrevolutie, het Stalin regime, 
de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude Oorlog. Er was erg veel belangstelling 
voor deze boeiende lezing. 
In de tweed lezing in Adorp het vervolg:  over De Koude Oorlog periode 1946 -1991 en de 
Perestrojka. De lezing wordt ondersteund met uitgebreid film- en fotomateriaal.
Anna is in de Oekraïense republiek van de Sovjet Unie geboren en opgegroeid. Deze 'uit het 
leven gegrepen' verhalen zijn waardevol voor een goed begrip over deze periode.

10 januari: Inloopochtend in Artharpe, Adorp
Heeft u vragen, zijn er dingen waar u mee zit of wilt u gewoon een praatje maken. U kunt bij 
ons terecht.  De koffie/thee staat klaar.  De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn ook aanwezig 
om u te helpen met vragen over laptop, computer, tablet, i-Pad of telefoon. 

17 februari: themamorgen 'suiker', Ubbegaheem in Sauwerd
De verwarring over suiker en het gebruik ervan is groot. Langzaam en ongemerkt zijn we 
gewend geraakt aan de zoete smaak van tomatenketchup, pindakaas, muesli, fruityoghurt, 
kant-en-klaar producten, brood, vleeswaren, mayonaise en ga zo maar door.
Waarom houden wij van zoet. Werkt suiker verslavend? Hoe maakt de levensmiddelen indus-
trie daar gebruik van? En wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?
Suiker is een heel goedkope grondstof en het wordt door de voedingsindustrie werkelijk overal 
ingestopt. Ook daardoor werkt het verslavend.
In de lezing van Dr. Stoffer Reiffers  worden vragen beantwoord, mythes verduidelijkt en komt 
informatie boven tafel die je misschien wel net zocht. 

24 februari: Inloopochtend in Ubbegaheem, Sauwerd
Heeft u vragen, zijn er dingen waar u mee zit of wilt u gewoon een praatje maken. U kunt bij 
ons terecht.  De koffie/thee staat klaar.  De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn ook aanwezig 
om u te helpen met vragen over laptop, computer, tablet, i-Pad of telefoon. 

Steunpunt inlichtingen en informatie: 
Piet Drijfhout  050 3061960
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Margriet Kuipers 3061662
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Valentijnsconcerten Koor 'Hoge en Lage der Aa'
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Schaken in 't Witte Hoes

Vind je schaken leuk? En wil je graag tegen anderen mensen spelen in een leuke omgeving? 

Vanaf nu elke woensdagavond in t Witte Hoes in Adorp, eerste kopje koffie van t hoes.

Delen is tof!

Aanvang 20 uur.
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Mis het niet: toneelvereniging in Sauwerd, Adorp, Winsum en Delfzijl!

De voorbereidingen voor de optredens van toneelvereniging LAOMAS zijn in volle gang. Nog 
een kleine 8 weken te gaan en dan gaat het weer los.

De primeur is voor Sauwerd. Op vrijdag 31 januari 2020 voert LAOMAS in dorpshuis Ubbega-
heem het blijspel in drie bedrijven op: Gedonder ien’t dorp. 

De originele titel van het stuk is ’n Hond met veren. De schrijver van dit toneelstuk in drie be-
drijven is Bernd Gombold en het is vertaald door Ben ten Velde.

Nog dat zelfde weekend, zaterdag 1 februari, speelt LAOMAS in dorpshuis Artharpe in Adorp. 

Voor kaartverkoop zie  www.laomas.nl.

Een weekend later, op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari, staat LAOMAS twee avonden achter-
een op het podium van zalencentrum de Hoogte in Winsum. 

De kaarten voor deze avonden zijn vanaf 10 december te koop bij Sporthuis Winsum. Of via 
de Hoogte  0595442846 of  info@dehoogte.nl  (en 1 euro extra). 

De kaarten kosten € 8,50 euro per stuk.

De voorstellingen beginnen om 20 uur.

LAOMAS sluit de reeks met optredens af in theater de Molenberg te Delfzijl en wel op vrijdag 
21 februari. Dit optreden begint om 20.15 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via de Molenberg. 

De spelers van LAOMAS hopen ook dit jaar weer veel mensen een plezierige avond te bezor-
gen, een avondje lekker uit!
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AMADEUS de film over het leven van Mozart

Vrijdagmiddag 7 februari, Dorpshuis Agricola in Baflo

Het NUT departement ’t Hoogeland organiseert deze keer de muziekver-
telling AMADEUS, de film over het leven van Mozart en hoe de compo-
nist Salieri hem door de ogen van regisseur Milos Forman zag. De mid-
dag wordt weer begeleid door Ebo Reitsma.

Een klassieke kaskraker, deze  film over het leven en werk van Mozart.  
Historisch grotendeels fantasie met een over-the-top-Mozart en een ge-
heel onjuist weergegeven componist Salieri.  Maar ook met goede voor-
beelden waarom Mozart met recht een genie kan worden genoemd, met 
een spannend verhaal (wat dus vaak voor geen meter klopt) en zeker ook 
met prachtige beelden (meestal gemaakt in Praag) met dito prachtige 
muziek. Een ongelooflijk boeiende film die in ieder geval muzikaal gezien 
een perfect beeld geeft van het geniale van Mozarts muziek. 

We beginnen om 15.30 uur, met een korte pauze tot ongeveer zes uur. 
Dan volgt een warme maaltijd en een vervolg van de film tot acht uur. 

Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.

Voor de muziekvertelling, koffie/thee, 2 drankjes, bitterballen en de maaltijd bedragen de kos-
ten  € 35,=  voor leden  en  € 40,=  voor niet-NUTleden.

OPGAVE door
betaling aan de penningmeester:  NUT dep. ’t Hoogeland NL33 ING B000 101 7344 met ver-
melding van 7-2-2020 en uw naam, adres en telefoonnummer.

Departement ’t Hoogeland

Lezing door de Commissaris van de Koning

LET OP !!!  gewijzigde aanvangstijd.

Op maandag 10 februari om 19.30 uur in de Hoornstertil  Mernaweg 60 Wehe den Hoorn geeft 
de heer R.Paas, Commissaris van de Koning een lezing over de Provinciale Staten en zijn rol 
hierin. 

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 
In de Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het college van Gedeputeerde 
Staten stemrecht. 

Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de provincie. Zo is hij nauw betrokken bij de be-
noeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen. Daarnaast bezoekt 
hij iedere Groninger gemeente eens in de twee jaar. 

Wat zijn de oplossingen voor de problemen en uitdagingen die spelen in onze Provincie. Over 
hoe hij deze taken invult en zijn prioriteiten in het beleid van onze provincie daarover vertelt 
hij deze avond. 

We heten u van harte welkom.

Locatie : Hoornstertil,  Mernaweg 60,  Wehe den Hoorn
Tijd       : 19.30 uur
Datum  : maandag 10 februari  2020

Van niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd. Departement ’t Hoogeland
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In Sauwerd is elke donderdagochtend gelegenheid om sportief bezig te zijn in 
de sporthal aan de Oosterstraat. De damesgroep beweegt van 10.00-11.00 uur.

Er zijn een aantal goede redenen om te sporten en te bewegen, zoals:
 - Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan zelfontplooiing, doorzettings-
vermogen, vriendschappen en sociale contacten.

 - Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chroni-
sche ziekten, aandoeningen en beperkingen.

 - Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevin-
den, waarbij een actieve leefstijl wordt bevorderd.

 - Sport en bewegen is leuk en je leert er ook nog wat van: spelregels, samenwerken, tegen je 
verlies kunnen…..

 - Sport en bewegen is een belangrijk middel voor het bestrijden van overgewicht bij jong en 
oud.

Wat doen we zo al in een les?
We starten met een warming-up op muziek, een loop-of wandelvorm waarbij de conditie wordt 
getraind, lenig makende en spierversterkende oefeningen met gebruik van allerlei kleine ma-
terialen op muziek (zoals flesjes gevuld met water, ringen, dynabands, ballen en aerobics. 
Vervolgens een spel en na al deze inspanning een cooling down om weer lekker bij te komen. 
Plezier en samen bewegen staan voorop!

Kom gerust een keer gratis meedoen!

Info:         Pia Deemter,  050-3061816 of 
Leidster:  Corry Westerkamp,   0595-442983

	

We hebben het jaar afgesloten met een bedrag van € 357. Overgemaakt naar Unicef, zodat 
we weer op nieuw kunnen beginnen.

Er zijn 4 breiende/hakende dames en ik maak fotokaarten, die ook bij J. Busquet in Groningen 
verkocht worden (Zwanestraat 11).

De dames maken sokken / truien / vingerloze handschoenen / sjaals / mutsen / slofjes / tassen.

Onze producten worden (als het kouder wordt) verkocht in het kerkje van Wetsinge en in onze 
Dorpswinkel.

Wilt u bij mij kijken, dat kan ook.

We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten. En voor het leveren van 
materiaal.

We hopen tot ziens, zodat we kinderen die door Unicef gesteund worden kunnen helpen. Met 
het geld van onze producten.

Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd,  050-3061016.
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