Locatie gezocht bij N361 in Sauwerd voor meting luchtkwaliteit
Meteosauwerd heeft sinds kort ook meetapparatuur aangeschaft voor het meten van de luchtkwaliteit van Sauwerd e.o.
De resultaten hiervan zijn zichtbaar op  http://www.meteosauwerd.nl
Het gaat hierbij om fijnstof metingen PM10 en PM2.5 verdere uitleg over deze stoffen kunt u
ook vinden op de site.
En natuurlijk zijn er ook de eigen weersvoorspellingen e.n.z voor Sauwerd e.o. te vinden.
Mocht er iemand zijn die langs de N361 woont en zich beschikbaar wil stellen om ook daar
meetapparatuur op te moge hangen, neem dan even contact met mij op.
Ik heb n.l. nog een tweede meetstation tot mijn beschikking.
P. Kampen beheerder van o.a.  http://www.meteosauwerd.nl * meteosauwerd@ziggo.nl

Rommelmarkt Sauwerd - Wetsinge
Onze jaarlijkse rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op vrijdag, 20 april. Aanvang 17.30 uur
op het Kerkplein in Sauwerd.
De spullen worden opgehaald op maandag 16 april vanaf 18.00 uur.
Verzoek om de goederen zoveel mogelijk langs de weg te plaatsen.
Geen grof vuil. Geen afgedankte apparaten als bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines en
computers.
Wanneer spullen u eerder in de weg staan of er een woning leeg gehaald moet worden bel
dan met:
* Henk Valkema

' 050 3061220 of

* Tjeert Geertsema

050 3061576) of

* Piet Drijfhout

050 3061960).

De opbrengst van het vorig jaar is overgemaakt voor noodhulp op Sint Maarten.
Namens de commissie:
Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd

Vierde en laatste jamsessie seizoen 2017/2018 in 't Witte Hoes
Muziekliefhebbers, die graag in een intieme sessie muziek willen maken of er naar willen luisteren, die doen er goed aan om op zondag 18 febrauri naar 't Witte Hoes te komen, waar al
weer de vierde en laatste jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het winterseizoen
2017-2018 plaats vindt.
Het is voor het vijftiende seizoen, dat de CCA deze activiteit organiseert. Inmiddels zijn de
jamsessies niet meer uit Adorp weg te denken. Ze zijn inmiddels een begrip in de regio en zelfs
daarbuiten. Steeds meer muziekliefhebbers weten de weg ernaar toe te vinden. Lou Leeuw is
steeds als vaste muzikale gast van de partij. De samenstelling van de rest van de band wisselt steeds. Liefhebbers kunnen alleen of met anderen nummers (mee) spelen. Ook complete
bands zijn welkom. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Dat geldt echter niet voor blazers. Zij dienen hun eigen instrumenten mee te nemen. De jamsessies beginnen steeds om
16.00 uur en de toegang is gratis.
www.contactblad.info
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