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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).
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Kunstmarkt 25 jaar Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge
Op 29 en 30 mei 2021 toveren we dorpshuis Artharpe in Adorp om tot een heuse kunstmarkt.
Inwoners van Adorp, Sauwerd, Wetsinge kunnen die twee dagen zelf kunst te koop aanbieden.
Iedereen die kunst in huis heeft en wel eens iets anders wil, kan er terecht. Het kan gaan om
schilderijen, beelden, glaswerk, hedendaagse of oudere kunst. Alles is mogelijk mits het werk
door een kunstenaar is ontworpen of vervaardigd. Bezoekers van de markt die laagdrempelig
een kunstwerk aan willen schaffen, kunnen er terecht. Er is live muziek zodat het geheel een
levendig gebeuren wordt.
Wie kunst wil verkopen kan voor € 10 euro voor 2 dagen een kraampje huren. De verkoper
bepaalt zelf de prijzen.
Degenen die belangstelling hebben en graag meer willen weten, kunnen liefst voor 1 november aanstaande een mail sturen naar: * jenlvanderlaan@home.nl
De organisatoren nemen dan contact op om verdere afspraken te maken.
Het spreekt voor zich dat de commissie bij alle activiteiten de Corona maatregelen in acht
neemt en de activiteiten zo nodig opschort.

Breien voor UNICEF
We hebben het jaar afgesloten met een bedrag van € 700. Een heel mooi bedrag. 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.
Dit jaar hebben we ook inbreng gehad van mensen, die ons werk steunen.
Wilt u bij mij, aan huis, kijken, dat kan ook.
We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten.
En voor het leveren van materiaal. En producten.
Mocht u nog garen, vooral sokkengaren, hebben wat u niet gebruikt, het is zeer welkom.
We hopen tot ziens, zodat we kinderen die door Unicef gesteund worden kunnen helpen. Met
het geld van onze producten.
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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Paddepoelsterbrug t'rug!
Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,

Wilt u ook dat de Paddepoelsterbrug terugkomt en wilt u op de hoogte gehouden
worden?
Mailt u dan naar * brugterug@gmail.com
Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
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Collectanten gezocht voor MS collecteweek (16-21 november 2020)
Collectanten gezocht in Adorp, Sauwerd, Wetsinge!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Adorp, Sauwerd en Wetsinge. Help jij
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed)
door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte
te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst
uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de
maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost
maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:  www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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