Zilverkamer Appingedam
met Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Noteer dit vast in uw agenda: Vrijdag 11 mei organiseert de activiteitencommissie
van de Stichting55+ASW een bezoek aan de Groninger Zilverkamer in Appingedam
(entree € 5,00) Er is dan tevens een expositie van “Een reis door honderd jaar PLOEG” Voor
deze expositie betaalt u bij entree niets extra.
We vertrekken om 13.15 uur bij de garage in Adorp en om 13.20 uur bij de dorpswinkel in Sauwerd. Meerijders betalen € 5,00 als tegemoetkoming in de benzinekosten.
Opgave uiterlijk op 4 mei bij Piet en Annet Drijfhout, ' 050 3061960.
Namens de commissie Piet Drijfhout.

Veel gezelliger
Je hoort de wonderlijkste zaken en vooral als ik met de vleermuizen opvangster heb gesproken. Nu denk je het is winter, die beestjes slapen. Haha, er bleek een kleine meid toch heus
wakker te zijn of geworden. In dat geval kreeg Anja de kleine aangereikt teneinde haar weer
op de pikkels te krijgen.
Het was een mager ding, een meisje dat in een portiek gevonden was, alwaar zij twee weken
had gezeten. Een rare meid dat dwergvrouwtje, helemaal alleen in deze tijd van het jaar. Zij
hoort zich in een kolonie op te houden en daar gezamenlijk te pitten. Het gevolg was natuurlijk
dat ze te weinig voedsel had gekregen. Het lag voor de hand dat ze in een van de warmere dagen wakker was geworden. De natuur is ook zo in de war en dan kun je van zo’n meiske toch
niet verwachten dat ze er nog iets van snapt als er opeens een paar redelijk warme dagen zijn.
Aangezien er het afgelopen seizoen te weinig muggen waren geweest gaat zo’n stumper
honger lijden. Zij was al de derde dit jaar en dat is extreem werd mij verteld. Ik geloof het
graag, want ik heb er geen verstand van. Nou ja, van wel meer niet hoor, maar dat mag je niet
verder vertellen. Hoe dan ook Anja stopt haar nu vol met lekkers opdat zij weer wat vet op kan
bouwen. Zodra dat gelukt is mag zij bij de opvang weer verder winterslapen en dat in gezelschap van nog een aantal. Dus dat slaapt veel gezelliger.
Hedi Schreijner

Locatie gezocht bij N361 in Sauwerd voor meting luchtkwaliteit
Meteosauwerd heeft sinds kort ook meetapparatuur aangeschaft voor het meten van de luchtkwaliteit van Sauwerd e.o.
De resultaten hiervan zijn zichtbaar op  http://www.meteosauwerd.nl
Het gaat hierbij om fijnstof metingen PM10 en PM2.5 verdere uitleg over deze stoffen kunt u
ook vinden op de site.
En natuurlijk zijn er ook de eigen weersvoorspellingen e.n.z voor Sauwerd e.o. te vinden.
Mocht er iemand zijn die langs de N361 woont en zich beschikbaar wil stellen om ook daar
meetapparatuur op te moge hangen, neem dan even contact met mij op.
Ik heb n.l. nog een tweede meetstation tot mijn beschikking.
P. Kampen beheerder van o.a.  http://www.meteosauwerd.nl * meteosauwerd@ziggo.nl
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