Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd,
waar u terecht kunt voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning
bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en
elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen!
Tijdens de inloopochtenden zijn de vrijwilligers aanwezig om u te helpen bij problemen met
tablet, laptop, computer en vragen over de computercursussen.
U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.
De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.
5 november: Thema-ochtend over reis door Argentinië', in Artharpe te Adorp
De heer Hans Piek uit Adorp komt m.b.v. dia's en film vertellen over de reis die hij in 2016
maakte van Santiago de Chile naar Zuid-Argentinië, een rondreis door Patagonië.
12 november: Inloopochtend in Artharpe te Adorp
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn
aanwezig om u te helpen met problemen op computer gebied en vragen over de cursussen.
19 november: Thema-ochtend over Joodse gemeenschap, Ubbegaheem te Sauwerd
Romke Vissser geeft een power-point presentatie over het Joodse Gemeenschap in NoordWest Groningen tussen 1800 en 1943. Hij gaat ook aandacht besteden aan de manier waarop
hij deze materie behandelt met scholieren.
26 november: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn
aanwezig om u te helpen met problemen op computer gebied en vragen over de cursussen.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

Gezocht: Hulp op schooltuinen!
Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders of dorpsgenoten die het leuk vinden om in de (moes-)
tuinen van school te werken en hierbij leerlingen en leerkrachten te begeleiden. Dit hoeft echt
niet wekelijks te zijn. De praktijk leert dat het lastig is voor de leerkrachten om naast het geven
van de reguliere lessen ook de moestuinen te vullen met planten, hier educatie over te geven
en daarnaast te onderhouden met de leerlingen. We zouden dus graag hierbij hulp willen krijgen. Mocht u interesse hebben dan horen wij dit graag!!
Hartelijke groet:
Het team van CBS De Meander
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