Boekspots Adorp
Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen 19.00-20.00 uur uw (oude) boeken in
Artharpe brengen voor Boekspots.
De inleverdata zijn:
Maandag 5 maart
Maandag 9 april
Maandag 7 mei
Maandag 4 juni
Maandag 2 juli
In Artharpe staan drie boekenkasten, twee in de hal en een derde in de ‘huiskamer’ van het
dorpshuis. U kunt de boeken die hierin staan vrijelijk meenemen of lenen.
We hopen dat door schenkingen het aanbod regelmatig gewisseld kan worden.
Geschonken boeken
Vrijwilligers van de boekenpost zijn iedere eerste maandag van de maand van 19.00-20.00 uur
in Artharpe aanwezig om boeken die u wilt schenken in ontvangst te nemen. We hanteren wel
wat voorwaarden voor het schenken van boeken:
•
•
•
•

alleen Nederlandse of in het Nederlands vertaalde romans (geen non-fictie)
alleen boeken die in goede staat verkeren
de medewerkers van de boekenpost beoordelen of een boek geaccepteerd wordt
de schenker gaat ermee akkoord dat een boek waar geen belangstelling meer voor is,
weggedaan wordt.

Nieuwjaars dorpstafel
De Nieuwjaarsdorpstafel in Artharpe op 12 januari j.l. in aanwezigheid van burgemeester
Michels, wethouder Verschuren en twee raadsleden die allen voor de laatste keer als vertegenwoordigers van de gemeente Winsum een Nieuwjaarsbijeenkomst in Adorp bijwoonden.
De dorpstafel was goed bezet met vertegenwoordigers van verenigingen en inwoners van
Adorp en Sauwerd. Een bijzondere dorpstafel met een keur aan verrukkelijke kleine gerechten
waarvoor de kok, Ingrid Slierings veel complimenten ontving. Bij de voorbereiding en bediening werd zij geholpen door vrijwilligers en, niet te vergeten door leerlingen van de basisschool
die hun best deden om hun beste beentje voor te zetten en die overduidelijk veel plezier hadden in hun taak. Evenals de bezoekers trouwens.
Een regelmatige bezoekster van de dorpstafel uit België, Rit Verbeelen, vertelde over de gewoonte in haar familie om de kinderen bij bijzondere gelegenheden te laten speechen. Iets wat
zij van jongs af aan leren.
Als u dit leest is de dorpstafel van 2 februari geweest en kijken we alweer uit naar de dorpstafel
van 2 maart (zie pagina 33 voor het menu). Theo Onnes zal samen met zijn band deze
dorpstafel met muziek omgeven.
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