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Rode Kruis afdeling Groningen organiseert dag-/middaguitjes

Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap organiseert Rode 
Kruis afdeling Groningen dag-/middaguitjes. Dit wordt begeleid door vrijwilligers van het Rode 
Kruis Noord-West Groningen.

 ¾Dinsdagmiddag                       3 december            Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis

Middaguitjes zijn ongeveer van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Daguitjes zijn ongeveer van   9.00 uur tot 17.00 uur.
Morgen/middag vanaf ongeveer  11.00 uur tot 15.30

Informatie en opgave      Hennie Wijbenga       0595 402600 / 0651159922

            Agnes Buikema          050 3061678

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Bingo!

De Bingo in Adorp van de Stichting 55+  is iets waar veel mensen naar uitkijken 
omdat het altijd super gezellig is!

Trijntje Kruijer en Willy Sikkens willen de organisatie ook dit keer weer op zich 
nemen en we maken er ook nu een leuke avond van. 

Op: vrijdagavond 15 november in het dorpshuis Artharpe te Adorp, aanvang 20.00 uur. 

Er worden 6 rondes gespeeld.

Hebt u nog nooit meegedaan? Kom een keer gezellig meespelen.

Tot  ziens!

Expositie ‘Vanuit de stilte’, kerkje Klein Wetsinge

Gedurende vier maanden heeft Corry Wolters bijna dagelijks geschilderd aan kleine werken 
in pastelkrijt. Deze werken zijn steeds voortgekomen of verbonden geweest aan een korte 
mediatie van de dag. Honderd werken die een weerslag geven van gedachten en emoties die 
er waren op die momenten. De werken tonen het licht, de sfeer en ruimte die Corry ervaart in 
de natuur tijdens de vele wandelingen die zij maakt. 

Zij heeft een kunstboek gemaakt, samen met uitgeverij 
Philip Elchers, waarin een selectie van deze werken is 
opgenomen.

Ter gelegenheid van deze uitgave is er een korte exposi-
tie van de geselecteerde werken in het kerkje van Klein 
Wetsinge, Valgeweg te Sauwerd. De expositie is van 29 
november t/m 5 december 2019. 

Het boek en de getoonde werken zijn tijdens de expositie 
te koop. De expositie is in principe dagelijks geopend van 
10 tot 18 uur. De kerk kan af en toe dicht zijn vanwege 
een besloten bijeenkomst. Wie van tevoren zeker wil 
weten of de kerk open is, kan bellen met de beheerders, 
Nicolaas en Inez Geenen:  06 54685405.


