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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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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
3 nov. 19.30 u.
ds. H. van Noort
7
9.30 u.
- ds. H. van Noort
14.15 u.
- ds. L.G. Boonstra
14
9.30 u.
- ds. H. van Noort
14.15 u.
- ds. J.W. Roosenbrand
21
9.30 u.
- ds. H. van Noort
19.00 u.
- ds. H. van Noort
28
9.30 u.
- d.s. L.S.K. Hoogendoorn
14.15 u.
- ds. H. van Noort
5 dec. 9.30 u.
- ds. H. van Noort
14.15 u.
- E.J. Meijer
12
9.30 u.
- ds. H. van Noort
14.15 u.
- ds. H. Zijlstra
19
9.30 u.
- ds. P. Zuidema
14.15 u.
- Leesdienst
25
9.30 u.
- ds. H. van Noort
26
9.30 u.
- ds. H. van Noort
31

19.30 u.

- ds. H. van Noort

Dankdag
Zangdienst
's ochtends Heilig Avondmaal

Zangdienst

's ochtends Heilig Avondmaal

Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag; gemeenteviering
met en voor de kinderen
Oudejaarsdienst

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Certe: iedere week spreekuur bloedafname in Sauwerd
Het spreekuur bloedafname in Sauwerd wijzigt per 2 november 2021 van een tweewekelijks
spreekuur naar een wekelijks spreekuur.
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 coronavoorzorgsmaatregelen, 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.
Corona-voorzorgsmaatregelen
Patiënten met Corona-gerelateerde klachten zoals hoesten, niezen, koorts en/of benauwdheid
wordt gevraagd de locatie niet te bezoeken. Of als zij de afgelopen twee weken met een (mogelijke) Corona-patiënt in contact zijn geweest. In dat geval wordt de afspraak uitgesteld of er
wordt een speciale afspraak gemaakt met extra beschermende maatregelen. Ook vragen we
patiënten om, als het kan, alleen (binnen) te komen.
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Expositie werk Ellen Hofstra en Hendrik-Jan Muller in kerk Adorp
De Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge heeft 2 kunstenaars uitgenodigd te komen
exposeren. Deze expositie wordt gehouden op 6, 7, 13 en 14 november in de kerk van Adorp.
Tijdens deze expositie is werk te zien van Ellen Hofstra (bewegende beelden, geluid en borduurschetsen) en Hendrik-Jan Muller (schilderijen).
Zaterdag 6 november om 14.00 uur zal de expositie muzikaal worden geopend met Balkanmuziek door Jasmina Milojkovis (zang en accordeon), Johan Kloosterhuis (saxofoon) en
Hendrik-Jan Mullen (gitaar). De expositie is op genoemde dagen van 14.00 tot 17.00 uur te
bezoeken, de toegang is gratis.
Ellen Hofstra
Ellen is in 2006 afgestudeerd aan de Academie Minerva met als medium fotografie. Geluiden
en beelden uit haar leefomgeving vormen de directe inspiratiebron voor haar werk. Ellen geeft
deze vaak alledaagse voorwerpen een gezicht. Bijvoorbeeld een gootsteen die vrolijke ritmes
laat horen. Of een tas die met kleine schokkerige bewegingen in elkaar zakt. Maar ook een
spinragje dat danst in de lucht. Deze beelden trekken haar aandacht. 'Zie je mij wel, luister
eens even naar mij' lijken ze te roepen. Beelden die er altijd al zijn geweest en die gezien willen worden. Zij registreert, knipt en plakt beelden en geluiden waar nodig aan elkaar, zodat ze
voor de toeschouwer tot leven komen. De eigenschappen van de gevonden beelden laat zij
zien en horen op filmpjes, foto’s en geluidswerken. Zo maakte zij voor het tijdschrift Gonzo een
compositie op basis van geluiden afkomstig van slecht gesloten thermoskannen. Het zuchten
en steunen van gewone huishoudelijke artikelen. Ruim 11 minuten fascinerend gepiep, intrigerend gefluit en prachtig puffend gepruttel. In stereo.
In deze expositie toon Ellen naast filmpjes en een geluidswerk, ook draadwerken. Over mensen
die geconcentreerd bezig zijn, zoals het aanharken van gemaaid gras, sleutelen aan een auto,
opgaan in iets. Deze momenten vat zij in een beeld, met veel aandacht, via het langzame
proces van borduren.

Hendrik Jan Muller
Sinds 1998 is Hendrik Jan actief als schilder/tekenaar, na een avondopleiding aan academie
Minerva.
Zijn eerdere opleiding tot bio-loog leidde indertijd moeilijk tot werk en hij was ook al jong geboeid geweest door het tekenen en schilderen. “Laat ik mijn hart eens volgen, waarom niet?”.
Hij woonde op het Hogeland, de omgeving, de polders, bruggetjes, dijkdoorgangen en met
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name het wad, de kwelders, de eilanden vlakbij waren geliefde onderwerpen. In zijn werk
probeer hij te bereiken wat volgens hem de essentie van het schilderen is: het vangen van het
licht. Met name waar dat tot leven komt op de grenzen van licht en schaduw. Schaduwen die
op hun beurt door onnoemelijk veel reflecties ook weer vol licht zijn. Het maken van een werk
is het eindeloos vereenvoudigen van dit spektakel.
Terugkerende thema’s in zijn werk zijn de mens en de natuur als scheppende dan wel vernietigende kracht. In het landschap vind hij vooral ruimte en vrijheid. Soms is het eenzaam, soms
stil. Nu hij weer terugkeerde naar de stad kijkt hij ook meer naar de intimiteit en complexiteit
daarvan.
De laatste jaren is zijn aanpak wat anders geworden. Aanvankelijk ging het hem om een natuurgetrouwe weergave (analyse) van de werkelijkheid. Deze wilde hij vangen op een moment die
het beste aansloot bij zijn gemoed. De werkelijkheid is veranderlijk en het gemoed ook. Sommige landschapen of objecten hield hij jarenlang in de gaten en schilderde hij onder verschillende omstandigheden of staat van zijn (verval). Tegenwoordig neemt hij de werkelijkheid steeds
meer als begin, als uitgangspunt om een verhaal te vertellen. Deze anekdotische aanpak betekent dat er ook vaker mensen verschijnen op zijn schilderijen, zowel zichtbaar als gesuggereerd.
Hierbij past hij de werkelijkheid soms drastisch aan. Sinds enige tijd leeft hij een deel van het
jaar in Noord-Zweden. Al deze plekken hebben hem inspiratie gegeven. In coronatijd besloot
hij aan zijn stad Groningen een hommage te brengen. Zijn laatste werken getuigen daarvan.
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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 Paddepoelsterbrug?
Mailt u dan naar * brugterug@gmail.com
Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
6
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Hoe gaat het nu eigenlijk met de Paddepoelsterbrug?
Kort gezegd: er komt sowieso een nieuwe. Dat heeft de minister beloofd.
De wethouder, P. Broeksma, denkt dat het nog wel een paar jaar kan duren.
Er zou eerder deze maand al een brief van RWS aan Brugterug en omwonenden komen met
plannen. Die is er nog niet dus dat kan nu elke dag.
Voor wie nog wat uitgebreider iets wil lezen:
Stand van zaken
De Stuurgroep Groninger Bruggen is vanaf begin dit jaar bezig met gesprekken. Over hoe ze
een 10 m hoge brug kunnen verwezenlijken die voldoet aan eenieders eisen en wensen.
Er werden opeens bijzondere belanghebbenden voor de Paddepoelsterbrug toegevoegd.
Zoals bijvoorbeeld Groningen Seaports en de Waterschappen (waarbij de laatsten hartelijk
bedankten). Na afronding van de gesprekken is daar pas Groningen Toegankelijk aan toegevoegd, een organisatie die opkomt voor minder mobiele mensen. Zij hebben grote moeite met
de begaanbaarheid van een bijna 10m hoge brug.
Nog steeds is er geen oplossing voor mensen die daar niet over kunnen. Er wordt slechts gepraat over allerlei richtlijnen. Maar van deze richtlijnen bouw je geen brug.
Twee omwonenden van de brug hebben begin dit jaar ook een gesprek gehad. Zij lieten bewijsmateriaal zien waaruit blijkt dat er allang een keuze voor een lage beweegbare brug is gemaakt. Willem Hollewand, een van de gespreksdeelnemers heeft ook aan die klankbordgroep
daarover deelgenomen.
Gemeente, provincie en RWS willen echter gewoon verder te gaan met het plan voor een hoge
brug.
Ze hebben het aandragen van de bewijsmaterialen (brieven waarin staat dat er een lage beweegbare brug komt. Besloten door Rijk, gemeente en provincie) niet eens in het verslag van
dat gesprek vermeld!
We hebben een paar keer verzocht om een gecorrigeerde verslag. Dat zou komen. Nog geen
antwoord op gehad.
Wat de motie dat er onderzoek naar een lage beweegbare brug zou komen betreft: De minister
heeft hier nog steeds niet op gereageerd. Dat zou eerst uiterlijk voor de zomer gebeuren. Dat
is niet gebeurd.
Wethouder Philip Broeksma gaf de afgelopen week in de raad te kennen dat hij met de nieuwe
minister heeft gebeld. Deze kan daar ook nog niet op antwoorden..... want ze is nog maar net
minister....
Inmiddels is het uitgesteld naar eind november. Dat was dan alle informatie over de Paddepoelsterbrug door de gemeente.
De lage toegankelijke brug is al in 2015 door de gemeenteraad goedgekeurd. Je mag aannemen dat een andere soort brug eerst weer in de gemeenteraad ter goedkeuring komt. Hierover
is nog niets bekend. Wel hebben raadsleden aangegeven dit ook logisch te vinden.
We hoeven dus niet meer te knokken voor of er een brug komt.
De minister, gemeente, en provincie hebben naar hun eigen zeggen nu gekozen voor het bouwen van een nieuwe brug. Die er zeker komt.
En dan zijn we nu bij het volgende aangekomen:
Het duurt allemaal heel erg lang.
www.contactblad.info
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Hoe komt dat?
Daar kun je van alles bij verzinnen.
Als de overheid een ongeluk met een brug veroorzaakt en ze wil dat herstellen kan dat heel
snel. Gemeente en Provincie hebben op snel herstel door een lage beweegbare brug aangedrongen.
Wat helaas niet is gebeurd en is overgenomen door hen omdat er geen keuze was. Ondanks
de liggende afspraken. Waarvan wij blijven vinden dat ze zich daaraan moeten houden.
Na drie jaar mag je van een overheid verwachten dat ze snel stappen kan maken.
Dat er steeds niks gebeurt komt doordat de overheid elke stap die gezet wordt uitsmeert over
uiterste grenzen heen. Dat is wel vreemd. Voor een overheid die koos voor een brug waarbij
de oude moest blijven liggen omdat deze verbinding zo belangrijk werd geacht.
(We hebben nu bij de gemeente een WOB verzoek liggen over gemaakte afspraken m.b.t.
de Paddepoelsterbrug. Dit ligt er al vijf(!) maanden en wordt iedere keer verlengd. Onlangs
doorgekregen dat ze er nog twee a drie maanden voor nodig hebben.....)
Brugterug blijft de aandacht vestigen op de brugverbinding om deze niet gaandeweg te laten
verdwijnen. De Brugterugpicknicktafel is vaak bezet en soms zitten we er zelf met een pot
koffie.
Er zijn nog een paar keer overzetacties geweest, berichten in de media hierover zo nu en dan,
en er worden mails naar overheden en raadsleden gestuurd.
We hebben goed contact met het Gerrit Krolbrug comité en ondersteunen elkaars acties.
Juridisch staan we sterk. Natuurlijk weet de overheid dit ook. Er is niet voor niets nog steeds
geen antwoord op de vraag waarom de gemaakte afspraken niet zouden tellen. Wij zullen dit
dan ook naar voren blijven brengen.
Dat er nog steeds niet een formeel besluit over de brug is genomen heeft hiermee te maken.
Dit wordt steeds weer uitgesteld zodat er geen aanvechtbaar besluit ligt.
We gaan door met het op allerlei manieren onder de aandacht houden van en inzetten voor de
toegankelijke verbinding die er hoort te liggen.
We blijven verbinden door alternatieve overtochtjes.
We zullen de raadsleden ( en anderen) die zich blijven uitspreken voor het zich aan de afspraken moeten houden van de overheid blijven ondersteunen met de juiste informatie.
Heb je nog vragen? Laat het weten!
Brugterug gaat door tot er een fatsoenlijke brug voor iedereen ligt.
En we houden zeker niet op omdat de overheid toch niet zou doen wat ze afspreekt.
We gaan ervan uit dat ze dat namelijk wel gaat doen.
Logisch toch?!?
Hartelijke groet, Baudien Bauman, namens Brugterug
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380.000 punten en een kop koffie!!!
Zoals reeds vaker bericht, spaart Voedselbank het Hogeland in Winsum de uitgeknipte 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 bijeengespaard.
Op dit moment staat de teller op 380.000 koffiepunten. Bijna de helft dus.
Helpt u ook mee de teller naar 800.000 punten te drinken? U helpt daar pakweg 140 gezinnen
in onze gemeente mee.
U kunt uw spaarpunten kwijt op Lombok 1 99 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.

Breien voor UNICEF
We hebben dit jaar al weer € 350,00 euro overgemaakt naar Unicef. Een heel mooi bedrag.
Er zijn 4 breiende/hakende dames en ik maak ook fotokaarten, die bij J. Busquet in Groningen
verkocht worden (Zwanestraat 11, maar nu even niet i.v.m. corona).
De dames maken sokken / truien / vingerloze handschoenen / sjaals / mutsen / slofjes / tassen
enz.
Onze producten worden alleen verkocht in onze Dorpswinkel.
In het kerkje van Wetsinge nu niet i.v.m. corona.
Dit jaar hebben we ook inbreng gehad van mensen, die ons werk steunen.
Ik wil Nicolaas en Inez van het kerkje in Wetsinge en meneer J. Busquet Zwanestraat in Groningen sterkte wensen.
We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten.
En voor het leveren van materiaal.
Mocht u nog garen 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.
Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.
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Steunouder
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven
doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. In
de gemeente Het Hogeland helpt Mensenwerk Hogeland deze gezinnen met een Steunouder.
“De Steunouder is een mooi initiatief dat goed past in de manier waarop wij zorg en steun
willen organiseren in Het Hogeland: dichtbij de inwoner”, zegt wethouder Kristel Rutgers van
gemeente Het Hogeland.
Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week optrekken met
een kind. Ze geven een kind, binnen hun eigen (gezins)leven, een vertrouwde plek waar het
welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen.
Schroom
“Hoewel het om steun dichtbij gaat, merken we dat ouders toch een drempel ervaren. Het is
voor mensen soms lastig te begrijpen dat een buurtbewoner dit ‘zomaar’ voor jou wil doen.”,
zegt coördinator Sabine Snellen van Vollenhoven van Mensenwerk Hogeland.
Rosa (niet haar echte naam) vertelt daarover: “Toen onze oudste voor het eerst naar Luce ging
was dat dubbel. Hij geniet enorm van die bezoekjes en alle aandacht die hij krijgt. En dat gun ik
hem natuurlijk. Maar ik dacht ook: straks wil hij liever daar wonen. Ik vroeg me af waarom Luce
dat voor mij wilde doen en of ik het misschien niet goed genoeg doe? Het is wennen hoor, als
je gewend bent altijd alles in je eentje te moeten doen. Luce is eigenlijk een soort tante voor
de kinderen en dat is geweldig, want al mijn eigen familie woont ver weg. En wat ook bijzonder
is om te vertellen: onze oudste praatte niet of nauwelijks en dat is enorm vooruit gegaan. Hij
praat je nu de oren van het hoofd en heeft laatst gevraagd of zijn kleine broertje ook naar de
steunouder mag. In goed overleg hebben we nu afgesproken dat de jongste voortaan gaat. Ik
kan dan met de oudste twee iets extra’s doen, zoals huiswerk maken of een keer het dorp in.
Iedereen heeft er al helemaal zin in, ha ha.”
Aan elkaar wennen
Voordat steunouders beginnen is er een kennismakingstraject met een training boordevol tips
en handvatten. En in het hele traject blijft een coördinator beschikbaar om op terug te vallen bij
vragen of problemen. De steunouder coördinator koppelt vraag en aanbod zorgvuldig, zodat
steun- en vraagouder goed bij elkaar passen. Natuurlijk is het wennen over en weer. Daarom
is er altijd eerst een wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan
groeien.
Steunouder worden of een Steunouder nodig?
Nieuwsgierig of Steunouder iets voor jou is, of zou je zelf steunouder willen worden? Kijk op
www.mensenwerkhogeland.nl/jeugd/opvoeding/ voor meer informatie. Heb je vragen? Bel of
mail met Sabine Snellen van Vollenhoven via ' (06) 515 004 10 of via * s.snellen@mensenwerkhogeland.nl.
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