15 oktober: (LET OP) INLOOPochtend 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.
22 oktober: (LET OP) THEMA-ochtend over Marten Toonder sr., Ubbegaheem Sauwerd
De Heer Erik de Graaf uit Warffum over Marten Toonder senior. Over zijn opmerkelijke carrière
van eierzoeker op Rottumeroog tot kapitein op de grote vaart. Hij is de vader van de beroemde
striptekenaar Marten Toonder. Hij ontsteeg zijn arme landarbeidersmilieu, maar vergat nooit
waar hij vandaan kwam en dacht er zijn leven lang op terug.
29 oktober thema-ochtend over Stichting Faunovisie in Artharpe te Adorp
De Heer Pim Lollinga zal op 29 oktober een leuke presentatie verzorgen over het werk van de
Stichting Faunavisie. Faunavisie is een hulp en kennis centrum voor zieke, gewonde en verweesde wilde inheemse dieren. Er wordt vooral aandacht besteed de dieren die voorbijkomen
met natuurlijk trieste verhalen maar ook anekdotes Er zullen veel foto’s en video’s te zien zijn.
5 november: Thema-ochtend over reis door Argentinië', in Artharpe te Adorp
De heer Hans Piek uit Adorp komt m.b.v. dia's en film vertellen over de reis die hij in 2016
maakte van Santiago de Chile naar Zuid-Argentinië, een rondreis door Patagonië.
12 november: Inloopochtend 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.
19 november: Thema-ochtend over Signaalhonden in Ubbegaheem te Sauwerd
Mevrouw Inge Masolijn en collega met hond komen vertellen over Signaalhonden. Signaalhonden helpen mensen met een auditieve beperking. Ze doen dat door hun baas te attenderen op belangrijke geluiden om hem/haar heen, en om vervolgens naar de bron van dat
geluid te brengen. Honden kunnen dat niet vanzelf. Ze moeten getraind worden, samen met
hun baas. Inge Masolijn is zo’n trainer.
26 november: Inloopochtend 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.
Steunpunt inlichtingen en informatie:

St. 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Visje eten
De activiteitencommissie organiseert weer het gebruikelijke visje eten in Lauwersoog.
Voor dit najaar staat het op het programma voor: vrijdag 16 november.
We vertrekken om 10.30 uur bij de garage in Adorp en om 10.35 uur bij de dorpswinkel in Sauwerd. De meerijders betalen € 5 als tegemoetkoming in de benzine kosten.
Opgave graag uiterlijk op 14 november bij: Piet en Annet Drijfhout, ' 0503061960.
Namens de commissie: Piet Drijfhout.
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