Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen 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!
Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.
U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.
Maandag 2 april: Tweede Paasdag
Maandag 9 april: inloopochtend 10.00-12.00 u. 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.
Maandag 16 april: thema-ochtend met Monica Blom over Mensenwerk Hogeland, 10.0012.00 u. Ubbegaheem Sauwerd
Sinds 1 januari van dit jaar is Mensenwerk Hogeland de uitvoerende organisatie van het
maatschappelijk werk en welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk en individuele cliëntondersteuning in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Met het team van buurtwerkers en buurtmaatschappelijk werkers, zetten we ons in voor buurten en dorpen, ondersteunen
we het verenigingsleven. Helpen we mensen met hun individuele vragen en brengen we
mensen bijeen met gemeenschappelijke belangen of die elkaar kunnen helpen of steunen. Op
maandag 16 april kunt u kennis maken met deze nieuwe organisatie, het werk en een aantal
medewerkers. Zij maken dan ook graag kennis met u en willen van u horen wat Mensenwerk
Hogeland voor u kan betekenen.
Maandag 23 april: inloopochtend 10.00-12.00 u. 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.
Maandag 30 april: kleintje bingo10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
Afsluiting seizoen met een kleintje bingo en toch leuke prijsjes.
Denkt u ook nog even aan de excursie op vrijdag 11 mei naar de Zilverkamer en expositie 100 jaar “De Ploeg schilderijen” (zie pagina 21).
Het bestuur van de Stichting55+ wenst iedereen een fijne vakantie.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dick Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960
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