Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Uitnodiging Openingsmiddag
Beste mensen,
Graag zien we u bij de openingsmiddag van het nieuwe seizoen op dinsdag 18
september 2018 in het dorpshuis Artharpe te Adorp.
Iedereen is van harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+.
We beginnen om 13.30 uur met koffie of thee en de opening door voorzitter Piet Drijfhout.
Van 14.00 uur tot 15.30 uur gaat Harma Boer ons alles vertellen over het weer.
Daarna kunnen we gezellig bijpraten en vakantie-ervaringen uitwisselen onder het genot van
een drankje.
Er zijn een aantal activiteiten waaraan u nu mee kunt doen (rummycub, kaarten, sjoelen) ook
kunt u informatie krijgen over onze computer cursussen.
De activiteiten gaan na deze middag weer beginnen of zijn al begonnen.
gym Sauwerd 6 september; dansen Adorp 11 september; gym Adorp 12 september; koersbal
Adorp 19 september; soos Adorp 25 september.
Bij deze activiteiten zijn nieuwe leden welkom!
We hopen er weer een leuke middag van te maken en rekenen op uw aanwezigheid. Neem
gerust uw familie, vrienden en buren mee.
Het bestuur Stichting 55+

Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
Rode Kruis afdeling Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie.
Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar weer 7x een
dag/middag uitje gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen
met een lichte handicap, rolstoelgebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
De volgende dagen staan op de agenda:
¾Woensdagmiddag
¾
12 september:
¾Woensdag
¾
10 oktober:					
¾Woensdagmiddag
¾
7 november:		
¾Woensdagmiddag
¾
12 december:

Coendersborg Nuis
Stamppot buffet + Joods schooltje
Zilversmid Zeerijp
Kerstshoppen Tuinland Groningen

Middaguitjes zijn ongeveer van 13.00-17.00 uur. De daguitjes vanaf 9.00-17.00 uur. Vervoer
wordt ook dit jaar weer verzorgd door het Rode Kruis.
Opgave en informatie bij:
				

Hennie Wijbenga ' 0595 402600 / 06 51159922
Agnes Buikema
050 3061678

Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. Heeft u
belangstelling voor één van de vakanties U kunt zich direct aanmelden of eerst meer informatie aanvragen. Informatie is te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties
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