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Raitdaiprun 6 april

Elk jaar wordt op de eerste zaterdag van april de RaitdaipRun georganiseerd door Loopgroep 
de RaitdaipRunners te Sauwerd. Op 6 april a.s. vindt alweer de 9e editie plaats.  Een mooi 
evenement dat laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Gesteund door bijna de gehele 
middenstand uit het dorp zelf en de directe omgeving, in welke vorm dan ook. Een grote groep 
vrijwilligers die op de been is om het verkeer in goede banen te leiden, de waterposten onder-
weg te bemannen, deelnemers in te schrijven, deelnemers te verzorgen enz. Elk jaar is er na 
afloop	voor	elke	deelnemer	een	leuke	herinnering	om	mee	naar	huis	te	nemen.	

Om 15.00 uur wordt er bij dorpshuis Ubbegaheem gestart met de Kidsrun, voor de basis-
schooljeugd. De jeugd (vanaf 13 jaar) en volwassenen starten vanaf 16.00 uur. Er kan een 
keuze worden gemaakt uit 3 afstanden: de 5 km die door het dorp Sauwerd voert, en de 10 km 
en de 10 mijl die beide door het mooie Reitdiepdal voeren. De inschrijving is vanaf 14.00 uur 
bij Dorpshuis Ubbegeheem. Voorinschrijven is ook mogelijk, dit kan t/m 3 april. 

Informatie over de inschrijving en de kosten zijn te vinden op de website van de RaitdaipRun-
ners, www.raitdaiprunners.nl.

Informatie voor inwoners van Sauwerd, Hekkum, Groot en Klein Wetsinge:
De volgende straten zullen deze dag tussen ca. 14.30 uur en 18.00 uur geheel afgesloten 
zijn voor verkeer:  Burchtweg, Singelweg, Oude Kerkstraat, Schuttersweg en Hoogpad. De 
volgende straten zullen gedeeltelijk afgesloten zijn: Kerkstraat, Noorderweg, Provincialeweg, 
Groot en Klein Wetsinge, Hekkum. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Voor meer informatie over de Run, zie:   www.raitdaiprunners.nl 
Voor de laatste nieuwtjes en informatie, volg ons op Twitter (@RaitdaipRunners), Facebook 
en instagram.

Concert Boreas duo met Leonieke Toering

Boreas Duo bestaat uit Johanna Varner, cello en Dick Toering, gitaar. Ze  hebben een klassiek 
programma samengesteld, waarbij de klanken van cello en gitaar bijzonder goed samensmel-
ten, zoals ook uit de enthousiaste reacties van het publiek op diverse concerten in Duitsland 
en Oostenrijk is gebleken. Het optreden in ’t Sael is hun Nederlandse debuut.

Op hun recente cd ‘Music for a while’ spelen ze onder andere stukken van Purcell, Bach, 
Schubert, Villa Lobos en Dowland. Deels zijn dit eigen bewerkingen voor cello en gitaar van 
liederen, zoals in het geval van Purcell, Schubert en Dowland. Dit bracht ze op het idee om 
voor concerten de samenwerking te zoeken met de Groningse dichteres en stemacteur Leo-
nieke Toering.

Gezamenlijk brengen zij een gevarieerd programma 
van muziek voor cello en gitaar (zowel duo als solo) 
afgewisseld met voordracht van teksten van de oor-
spronkelijke liederen en een aantal gedichten van 
Leonieke Toering.

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

De datum is zondag 7 april 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 de  www.tsael.nl en  050-306 21 96


