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Donateursaktie Ubbegaheem 2019

De komende weken komen we weer langs de deuren in Sauwerd 
en Wetsinge voor de jaarlijkse donateursactie.

U steunt daarmee ons dorpshuis om het in stand te kunnen houden. Uw bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd. Het jaarbedrag is € 10,-. Dit jaar kan de bijdrage ook per pin aan de deur worden 
voldaan.

Alvast weer bedankt.

Het bestuur

Rode Kruis afdeling Groningen organiseert dag-/middaguitjes

Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap organiseert Rode 
Kruis afdeling Groningen dag-/middaguitjes. Dit wordt begeleid door vrijwilligers van het Rode 
Kruis Noord-West Groningen.

 ¾Woensdagmorgen/middag     6 november             Eten bij Wereldgeluk

 ¾Dinsdagmiddag                       3 december            Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis

Middaguitjes zijn ongeveer van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Daguitjes zijn ongeveer van   9.00 uur tot 17.00 uur.
Morgen/middag vanaf ongeveer  11.00 uur tot 15.30

Informatie en opgave      Hennie Wijbenga       0595 402600 / 0651159922

            Agnes Buikema          050 3061678

St. 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Visje eten

De activiteitencommissie organiseert weer het gebruikelijke visje eten op Lauwersoog. 

Voor dit najaar staat het op het programma voor: vrijdag 25 oktober.
We vertrekken om 10.30 uur bij de garage in Adorp en om 10.35 uur bij de dorpswinkel in Sau-
werd. De meerijders betalen € 5 als tegemoetkoming in de benzinekosten.

Opgave graag uiterlijk op 23 oktober bij:
 Piet en Annet Drijfhout,  0503061960.

Namens de commissie: Piet Drijfhout.  

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Bingo!

De Bingo in Adorp van de Stichting 55+  is iets waar veel mensen naar uitkijken omdat het altijd 
super gezellig is!

Trijntje Kruijer en Willy Sikkens willen de organisatie ook dit keer weer op zich nemen en we 
maken er ook nu een leuke avond van. 

Op: vrijdagavond 15 november in het dorpshuis Artharpe te Adorp, aanvang 20.00 uur. 

Er worden 6 rondes gespeeld.

Hebt u nog nooit meegedaan? Kom een keer gezellig meespelen.

Tot  ziens!


