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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, 
waar u bij de inloopochtenden welkom bent voor een kopje koffie/thee 
en/of informatie, diensten, hulp en ondersteuning. 

Onze vrijwilligers zijn dan ook aanwezig om u te helpen bij problemen mét en vragen óver uw 
tablet, laptop of computer, I-Pad of telefoon.

Voor onze activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.

De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.
Op 9 maart a.s. vervalt de inloopochtend. Hiervoor in de plaats komt, op veler verzoek,  Rudi 
Kromowidjojo met een vervolg op zijn lezing van 2 december jl.  Zie de aankondiging hieronder.

2 maart: themamorgen 'Poaske' (Pasen) met Fré Schreiber, Artharpe te Adorp
Pasen is van oudsher een familiefeest. Eieren, brood eten, op je paasbest gekleed zijn, paas-
vuur. Op paasmaandag was en is er de traditie van het Neut’n schait’n. Vroeger ging dat vaak 
om geld maar dat was verboden. Omdat de veldwachter dit in de gaten hield moesten de kin-
deren op wacht staan om te waarschuwen als hij in aantocht was.
Paasgebruiken zijn ontstaan uit verschillende opvattingen over Pasen. Het Christendom kop-
pelt het aan de wederopstanding van Christus; de Germaanse tijd geeft weer een andere 
betekenis zoals: nieuw leven en de winter is voorbij.

9 maart: Karate-do met Rudy Kromowidjojo, Artharpe te Adorp
Afgelopen december heeft Rudi Kromowidjojo (65) in Adorp verteld over zijn passie: het “Ka-
rate-Do”. De aanwezigen waren enthousiast en bleken belangstelling te hebben om het woord 
ook in daden te gaan ervaren. Met andere woorden: hoe pas ik het toe in het dagelijkse leven? 
Hoe stel ik mij op in bepaalde onprettige situaties? Vandaag  komt er een vervolg. Iedereen 
kan dan in de praktijk ervaren hoe je je zekerder en veiliger kunt gaan voelen door het uitvoe-
ren van bepaalde handelingen. Hierbij ligt vooral de nadruk op de ademhaling. Dit gaan we 
zowel staand als zittend beoefenen. Leeftijd speelt geen rol. Iedereen is van harte welkom.

16 maart: themamorgen 'Veilig Blijven Fietsen', Ubbegaheem in Sauwerd
Verkeerswijzer Groningen organiseert in de sportweek op 19 juni a.s. in Sauwerd,  in het 
kader van Veilig Blijven Fietsen, voor de 3e keer weer een FietsClinic voor 60plussers (prak-
tijk- vaardigheidslessen voor “gewone” fietsers en E-bikers). Als u wilt deelnemen aan de fiets-
praktijkles op 19 juni bent u van harte welkom bij de Theorie-Presentatie, die óók in het teken 
staat van Veilig Blijven Fietsen. De bedoeling is om uw kennis op te frissen over actuele 
verkeersborden en verkeerssituaties, maar ook  praktische aanwijzingen gericht op het Veilig 
Blijven Fietsen.  Zowel de FietsClinic als de Theorie-Presentatie zijn geen overbodige luxe. Er 
gebeuren veel ongelukken met  de fiets/ E-bike , dikwijls bij het op- en afstappen van de fiets 
. Iets wat misschien  ook voorkomen zou kunnen worden. En denkt u nu niet dat overkomt mij 
niet. Als fietser loop je altijd een bepaald risico. Maar probeer dat zo klein mogelijk te houden 
en neem deel aan deze Clinic en Presentatie. Want we willen toch allemaal Veilig Blijven Fiet-
sen.  www.verkeerswijzergroningen.nl 

23 maart: Inloopochtend in Ubbegaheem, Sauwerd
Komt u eens langs bij onze inloopochtenden?  Voor gewoon een kopje koffie/thee, een praatje, 
als u vragen heeft  of eens wilt praten over dingen waar u mee zit. Ook zijn er vrijwilligers 
aanwezig om u te helpen met problemen en/of vragen over laptop, computer, tablet, I-pad of 
telefoon. 

30 maart: themamorgen 'Eikemaheert' met Angela Rijnen, Artharpe te Adorp
Angela Rijnen. Geboren en getogen in Brabant. Stadse boerin op Eikemaheert in Loppersum. 
Werd verpleegkundige en verhuisde  op haar 23e naar Amsterdam om een studie te volgen. 
Ze vertelt over hoe ze  vanuit Amsterdam  in Loppersum belandde en wat daarbij kwam kijken.  
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Na de pauze over Eikemaheert , het biologisch landbouwbedrijf in Lopper-
sum, die ze runt, samen met haar man Piet. Op bijna 30 hectare doen ze aan 
akkerbouw, houden vleeskippen en telen fruit, klaverzaad en zomerbloemen.

Steunpunt inlichtingen en informatie: 
Piet Drijfhout  050 3061960 Trijntje Kruijer  050 3061318
Dirk Balk 3061663 Margriet Kuipers 3061662

Boreas Duo met Leonieke Toering in 't Sael

Het Boreas Duo, bestaat uit celliste Johanna Varner en gitarist Dick Toering. Samen met 
stemactrice en dichteres Leonieke Toering komen zij voor de tweede keer in ’t Sael, deze keer 
met als titel ‘Rondom Sweelinck’.

Jan Pieterszoon Sweelinck is de be-
kendste Nederlandse componist,
maar wie kent zijn muziek?

We nemen u mee naar een middag 
ergens in het jaar 1618, naar een 
mooie ruimte in een statige pasto-
rie, waar de muziek van Sweelink 
en van tijdgenoten als Constantijn 
Huygens, John Dowland en Claudio 
Monteverdi zal klinken; gedichten 
die ze voor hun muziek gebruikten 
worden voorgedragen, en er kan 
‘17e eeuws’ gegeten worden.

Het Boreas Duo speelt diverse be-
werkingen van de oorspronkelijk
voor orgel of koor geschreven muziek van Sweelinck; u zult verrast zijn! Sweelinck
stond midden in de cultuur van zijn tijd. Hij kende de muziek van Dowland en Monteverdi, en 
Sweelinck en Huygens hebben elkaar ontmoet bij Amsterdamse huiskamer concertjes. Zijn 
leerlingen kwamen van heinde en ver naar de ‘orgelmeester’; uiteindelijk heeft zijn polyfone 
muziek ook Bach beïnvloed. In ’t Sael zijn, als extra, bovendien de sfeervolle foto’s van Johanna 
Varner te zien, die het Groninger landschap en Waddengebied als thema heeft; een verstilling 
in beeld gebracht die perfect past bij de verstilling en zuiverheid van de muziek van Sweelinck!
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling.

Tevens zijn de prachtige foto's van Johanna Var-
ner van het Groninger land te bezichtigen. De 
mooie muziek, de heerlijke hapjes en de intieme 
sfeer zorgen voor een prachtige middag.

De datum is zondag 8 maart om 15.00 uur. Deze 
voorstelling kost €15,- inclusief hapjes.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek 
zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk.

Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.


