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In verband met Corona blijft het Contactblad vooreerst onregelmatig verschijnen.
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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

Sinds 2 november is er wekelijks een 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.

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 (mo-
gelijke) 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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Een  G E W E L D I G E  opbrengst!!!

Al enkele jaren lang verzamelt Voed-
selbank het Hogeland spaarpunten van 
Douwe Egberts-koffie en -thee.

Ieder jaar levert een dergelijke inza-
meling steeds zo’n 800.000 spaarpunt-
en op.

Voor iedere ingeleverde 600 spaar-
punten verstrekt Douwe Egberts aan 
de voedselbanken in Nederland een 
pak koffie van 250 gram. Ieder jaar krijgt
Voedselbank het Hogeland op deze 
manier zo’n 1300 tot 1400 pakken 
koffie.

Ook in 2021 is er weer volop ingezet om DE-punten binnen te halen. Naast artikelen in de 
regionale bladen werd er in 2021 voor het eerst gebruikgemaakt van Facebook. Behalve uit 
de eigen regio werden er nu ook DE-punten uit heel Nederland naar Winsum gestuurd. Het 
uiteindelijke resultaat is 1.160.000 DE-punten hetgeen een dikke 1900 pakken koffie oplevert. 
Een geweldig resultaat waar de klanten van de voedselbank maar wat blij mee zijn!!

Inmiddels zijn alle DE-punten nu ingeleverd bij de koffiebrander en is de voedselbank aan het 
spaartraject 2022 begonnen. U kunt uw spaarpunten dus opnieuw inleveren bij Voedselbank 
het Hogeland, Lombok 1 9951 SC Winsum. 

Breien voor UNICEF

We hebben dit jaar € 1200 euro overgemaakt naar Unicef.  

Iederéén heeft zich weer ingezet, de mensen die onze producten gemaakt hebben, 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 (met cor-
onaregelen niet).

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.
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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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Opnieuw project Onstaborg

In het voorjaar van 2019 is begonnen met het “voorwerk” voor het opnieuw inrichten van het 
Onstaborgterrein. Doel was het bepalen van de plaats van de bruggenhoofden van de twee 
bruggen die de borg en het dorp ooit met elkaar verbonden. Het was belangrijk om dit te weten, 
omdat de volgende stap (in 2022) zou zijn het beter zichtbaar maken van de oorspronkelijke 
gracht om de borg. Voordat de huidige sloot verbreed kon worden tot ongeveer 8 meter, moest 
daarom eerst de plaats van de oude bruggenhoofden worden vastgelegd. Alles wat opge-
graven wordt, is daarna immers voorgoed uit het bodemarchief verdwenen, onzichtbaar voor 
komende generaties. Beide bruggenhoofden zijn getraceerd en in kaart gebracht. Daarom 
was het van belang om dit voorwerk eerst te doen en was ook een voorwaarde in verband met 
de benodigde vergunningen die eind vorig jaar zijn verleend.

Als het allemaal een beetje meezit met COVID-19 beginnen op 9 mei a.s. de werkzaamheden 
aan de gracht. Ingenieursbureau MUG uit Leek zal dit werk – dat ongeveer een week zal duren 
– uitvoeren. Met een dragline wordt de gracht stukje voor beetje weer beter zichtbaar gemaakt, 
weliswaar geen 28 meter breed, zoals vroeger, maar 8 meter. De diepte wordt ongeveer een 
halve meter. Ook de  huidige sloot tussen de gracht en het Sauwerder haventje wordt ver-
breed, Maar dat zal waarschijnlijk pas in het najaar plaatsvinden. 

Het is te verwachten dat bij deze werkzaamheden veel voorwerpen “boven water” worden 
gebracht, voorwerpen die informatie geven over de tijd dat ze werden gebruikt of gemaakt. 
Waarschijnlijk is de oorspronkelijke gracht deels gedempt met het puin van “het Huys off de 
Borgh van Sauwert”, die eind 18e eeuw werd afgebroken. Maar de borg stond er natuurlijk al 
veel langer. In 1399/1400 werd de eerste versie van de Onstaborg door de stad Groningen 
verwoest. In 1514 en aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog veranderde de borg opnieuw 
in een ruïne. 

Voor het verzamelen en wassen van deze vondsten doen Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge 
en de Historische Kring Ubbega graag een beroep op vrijwilligers uit onze dorpen. Ook zullen 
de beide basisscholen uit Sauwerd en Adorp worden benaderd om tijdens de werkzaamheden 
te komen kijken en hen kennis te laten maken met archeologie en de historie van Sauwerd. 
Waarschijnlijk zal de Archeologische Werkgemeenschap Noord-Nederland zorgen voor in-
structie en begeleiding én voor een spoedcursus Archeologie voor belangstellenden.

Staat u nu al te trappelen om een handje te helpen, stuur dan een mailtje naar  groot593@
gmail.com. Meer informatie volgt.


