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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:
7 aug. 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - Leesdienst
14 9.30 u. - Leesdienst

16.30 u. - ds. M. van Heijningen
21 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. G. Huisman
28 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - ds. P. Zuidema
4 sep. 9.30 u. - ds. H. van Noort

14.15 u. - Leesdienst
11 9.30 u. - ds. H. van Noort Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. H. van Noort Zangdienst
18 9.30 u. - ds. J. v.d. Wal

14.15 u. - ds. H. van Noort
25 9.30 u. - ds. J. v.d. Wal

14.15 u. - ds. H. van Noort
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Breien voor UNICEF

We hebben nu (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.
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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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Expositie ‘Biotoop moves’ in kerk Klein Wetsinge

Biotoop moves
In de kerk van Klein Wetsinge wordt van 7 juli - 31 augustus (m.u.v. 30 juli - 17 augustus)* werk 
van 4 jonge talentvolle kunstenaars uit de Biotoop geëxposeerd. 

De Biotoop in Haren is al jaren een broedplaats van creativiteit. Veel kunstenaars vinden en 
inspireren elkaar daar. Zo ook de 4 talentvolle kunstenaars die deze zomer in de kerk van Klein 
Wetsinge exposeren met de expositie ‘Biotoop moves’.

Allen zijn zij gefascineerd door vorm, kleur en materiaal waarmee geëxperimenteerd wordt. In 
de kerk wordt een selectie van hun bijzondere, kleurrijke werk getoond. 

Tamar Yogev
Tamar Yogev (1988) is een Nederlands-
Israëlisch kunstenaar en designer. Zij 
is opgegroeid in deze twee landen en 
heeft ook in beide landen kunstoplei-
dingen gedaan. In 2019 studeerde 
Tamar cum laude af aan Minerva en 
werd genomineerd als veelbelovend 
Jong Talent tijdens het Manifestation 
Festival op de Dutch Design Week 
2019. Haar werk wordt internationaal 
geëxposeerd.

Tamar heeft een fascinatie voor tex-
tuur, kleur en patronen en zij hanteert 
klei-technieken om dat tot uitdrukking 
te brengen. Voeding heeft altijd een es-
sentiële rol gespeeld in haar leven. Groente inspireerde 
haar tot The Veggie Collection. Recent maakt ze meer 
abstracte sculpturen waarin vaak nog keukengerei zoals 
een knoflookpers of pastamachine een rol spelen. Daar-
mee creëerde ze natuurlijke texturen op haar kerami-
sche vazen en objecten. 

Marja Hagenauw
Ook Marja Hagenauw is afgestu-
deerd aan de kunstacademie Min-
erva. Zij heeft vooral een fascina-
tie voor architectuur, gebouwen en 
ruimtes. Marja houdt van de stad 
met zijn desolate plekken en verla-
ten gebouwen. Urenlang dwaalde 
zij door grote steden als Parijs, 
New York, Berlijn, Barcelona, Bei-
roet en Teheran. Niet alleen door 
de straten en steegjes van de stad, 
maar ook door woonwijken en in-
dustriegebieden. Wat zij tijdens 
dit dwalen ziet inspireert haar tot 
schilderijen en tekeningen.
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DE zegels voor de voedselbank

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.

U kunt uw spaarpunten inleveren bij Voedselbank het Hogeland, Lombok 1 9951 SC Win-
sum. 

Studio Jaeggi x Bilyam
Studio Jaeggi x Bilyam is een samenwer-
king van Gina Bilyam en Gea Jaeggi. Gina 
Bilyam is keramist. Gea Jaeggi schildert. 
Beiden vinden hun inspiratiebron in textiel, 
met name in de Nederlandse en Japanse 
Volkskunst. Samen zijn ze met textiel gaan 
werken.

Studio Jaeggi x Bilyam werkt voor de publie-
ke ruimte en interieur. Zij hebben tegelta-
bleaus ontworpen voor bruggen en viaduc-
ten. Op dit moment wordt een tegeltableau 
Jaeggi x Bilyam van 4 meter geëxposeerd 
op de Floriade in Almere.  

Het tegeltableau ‘Spijkerbroek 1’ van 1x1 
meter dat in Klein Wetsinge geëxposeerd 
wordt, is gemaakt van oude spijkerbroeken. 
Jaeggi x Bilyam laat zien dat textielafval 
grondstof kan zijn voor een nieuw werk. 
Van waardeloos naar waardevol. 

Adres:    Kerk Klein Wetsinge, Valgeweg 12, Klein Wetsinge, Sauwerd

Periode:  7 juli -31 augustus (*de kerk is gesloten van 30 juli tot 17 augustus)

Openingstijden:  dagelijks 11 – 17 uur 

Actuele informatie:  Nicolaas Geenen 06- 54 68 54 05
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Klusochtend kerkhof Adorp 24 september 2022

In juli van dit jaar zijn vakmensen begonnen met het herstel van een aantal zeer zwaar bescha-
digde graven op het kerkhof van Adorp. Dit is een geweldige ontwikkeling vanuit veiligheid, 
erfgoedbeheer, en een respectvolle omgang met de overledenen van het dorp. Het is ook een 
mooie aanvulling op het doorgaande onderhoud van het kerkhof zoals dat al meerdere keren 
door een groep vrijwilligers is uitgevoerd.

Dit werk moet natuurlijk vooral blijven gebeuren. Ook dit jaar gaan we op burendag weer in 
de weer met emmers, boenders, vegers, en sop om vogelpoep, groenaanslag, bladgruis, en 
wat dies meer zij te verwijderen. Graag nodigen we iedereen die hierin (opnieuw) een rol wil 
spelen om zich op zaterdag 24 september om 10.00 uur naar de kerk in Adorp te begeven. 
Daar staat koffie en koek klaar, naast alle benodigde klusmaterialen. Zorg alleen zelf voor 
werkhandschoenen!

We gaan dan de hele ochtend met zijn allen aan de slag. We eindigen zo rond een uur of 
één, maar de praktijk leert dat dit moment zichzelf altijd wel een beetje regelt. Net als eerdere 
keren hopen we op een goede opkomst. Dit is ook van belang vanuit onze afspraak met de 
gemeente het Hogeland, waarin we vanuit het dorp de toezegging hebben gedaan zelf actief 
bij te dragen aan het aanzien van het kerkhof.

Voor een idee van de opkomst hebben we graag dat je je even aanmeldt bij Mans Schepers 
( mans.schepers@rug.nl)
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