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Agenda Ubbegaheem

maart
5 20.00 u. Groningse filmvoorstelling: Liek achter de Badde (19.30 u. zaal open)
7 17.00 u. Eetcafé open (17.00 - 22.00 uur)
21 21.00 u. 40UBB: muziek allertijden in café 21.00-1.00 uur
april
4 17.00 u. Eetcafé open (17.00 - 22.00 uur)
23 19.30 u. Lezing Sauwerd in oorlogstijd (19.00 uur zaal open)
mei
2 17.00 u. Eetcafé open (17.00 - 22.00 uur)
juni
6 17.00 u. Eetcafé open (17.00 - 22.00 uur)

Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Groningse film 'Liek achter de badde'

De film Liek achter de badde is de eerste (misdaad)speelfilm waar het Gro-
nings hoofdvoertaal is. Verder wordt er Drents en Stellingwerfs gesproken en 
men verstaat elkaar gewoon. Dit is uniek. De film is 28 september in bioscoop 
Smoky in Stadskanaal in première gegaan.

Donderdag 5 maart komen we in dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd. De filmvertoning is een 
avondvullend programma. Het gaat ca. 1 uur en 50 minuten duren en er is een pauze van ca. 
15 minuten.

Na de film gaan we met de bezoekers in gesprek over het nut en noodzaak van hun eigen 
streektaal en vragen we om onze petitie te ondertekenen.

Kijk ook op  www.grunnegerfilm.nl en Face-
bookpagina: LIEK ACHTER DE BADDE

Entree volwassenen: € 6,00. Entree t/m 15 
jaar: € 3,00. De zaal gaat om 19.30 u. open.

Om een indruk te krijgen hoeveel er mensen 
er komen vragen we u om te reserveren.
Reserveren kan bij de kassa van de dorpswin-
kel in Sauwerd, via  ubbegaheem@gmail.
com of via  06-81273819 (coördinator Ub-
begaheem Hilda Koenes).
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Rommelmarkt Sauwerd - Wetsinge

Onze jaarlijkse rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op vrijdag 3 april. Aanvang 17.30 uur op 
het Kerkplein in Sauwerd. 

De spullen worden opgehaald op maandag 30 maart vanaf 18.00 uur.

Verzoek om de goederen zoveel mogelijk langs de weg te plaatsen.

Geen grof vuil. Dus geen afgedankte apparaten zoals koelkasten, wasmachines, computers,  
bankstellen en bedden. 

Staan spullen u eerder in de weg? Bel dan met:

* Henk Valkema       050 3061220 of             

* Tjeert Geertsema         050 3061576 of

* Piet Drijfhout                050 3061960             

Namens de commissie:
Piet Drijfhout,  Noorderweg 10, Sauwerd


