Jamsessies seizoen 2018/2019
De eerste jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het nieuwe kalenderjaar vindt
plaats op zondag 27 januari in 't Witte Hoes. De happening begint om 16.00 uur. Het eerste
uur wordt ingericht voor kinderen en jongeren.
De Jamsessies zijn niet meer weg te denken in Adorp. Uit de hele regio komen inmiddels de
muzikanten, die graag willen meespelen. Vaste gast is Lou Leeuw (basgitaar en zang).
De bezoekers krijgen alle kans om alleen of met meer, mee te spelen. Apparatuur is aanwezig
en dat geldt ook voor de instrumenten. Alleen blazers moeten hun eigen instrumenten meenemen. Wie wil komen om alleen te luisteren, is ook van harte welkom. De toegang is gratis.

Nieuw in Adorp: een slagwerkgroep voor kinderen van 8 t/m 14 jaar!
Als aanvulling op ons orkest gaan wij een slagwerkgroep oprichten voor kinderen van 8 t/m 14
jaar. We willen als vereniging de gelegenheid bieden om kinderen kennis te laten maken met
verschillende soorten slagwerk. En het hoofddoel is om kinderen te laten ervaren dat muziek
maken met elkaar vooral erg leuk is. De groep zal tijdens concerten van het orkest gelegenheid
krijgen om zich zelfstandig te presenteren. We hebben Trefi Bashir bereid gevonden om deze
groep te gaan leiden. Trefi is bij de meeste kinderen in Adorp wel bekend van het begeleiden
van de musical voor de zomervakantie op drums. De repetities vinden wekelijks plaats op maandagavond in Dorpshuis Artharpe van 18:30 uur tot 19:30 uur. We beginnen met
een groep van 6 kinderen die we later gaan uitbreiden. De
kosten per maand per kind zijn € 30,=.
Je kunt je kinderen opgeven bij:
Rolinda Kruijer-de Vries ' 06-54292243
(what’s app), * muziek-adorp@outlook.
com of via de messenger van onze Facebook pagina. We zullen je dan een opgaveformulier toemailen.

Ongerust over 5G
In de media staat regelmatig een bericht over dat '5G uitgerold wordt over Groningen'. 5G is
de 5e generatie mobiel netwerk. Het is echter nog helemaal niet wetenschappelijk bewezen
dat 5G gezond en veilig is. Niet voor niets waarschuwt een groep van 180 wetenschappers
de regeringen voor de mogelijk schadelijke effecten op de gezondheid van mensen, dieren en
planten. Daarom denken we dat het onverantwoord is 5G uit te rollen voordat 100% zeker is
dat het geen schade kan aanrichten!
Graag willen we polsen of deze ongerustheid ook in andere Groningse dorpen heerst en stellen voor om bijeenkomsten te organiseren waar we over 5G kunnen praten. Heeft u een plek
in uw dorp om samen te komen? Zijn er mensen die hierover meer willen weten en hierover
willen praten, laat het ons dan weten. Dan kunnen we een afspraak maken. (Die afspraak vindt
dan waarschijnlijk in februari plaats.)
U kunt een mail sturen naar Annemarie Mayers * annemariemayers@gmail.com
Namens de groep verontruste bewoners,
Lies Vedder (Pieterburen)
Annemarie Mayers (Hornhuizen)
Pieta Janssen (Kruisweg)
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