MAART

Dit is Sauwerd
Adorp.com
De eerste uitgaven van deze folder zijn zeer enthousiast
ontvangen. Ook met ons buurdorp Adorp is samenwerking gezocht.
Waar Adorp en Sauwerd & Wetsinge hun eigen karakters en
actieve dorpskernen hebben, delen we ook veel. Zo maken de
inwoners gebruik van de sportverenigingen en andere faciliteiten
van de buurdorpen. Omdat wij allemaal belang hebben bij het
geïnformeerd zijn over wat er speelt in de dorpen, brengen we de
folder gezamenlijk uit.

Deze folder is een verzamelblad van alle verenigingen waarin we
laten weten wat er speelt en wat er georganiseerd wordt: een
agenda voor bij jou thuis op het prikbord. Blader gauw door!

Ook jouw evenement in deze folder?
Neem contact op via de gegevens hieronder.

www.ditissauwerd.nl | facebook.com/ditissauwerd | info@ditissauwerd.nl
www.adorp.com |

Loopgroep Raitdaiprunners

Trainingen
Elke donderdagavond van 20:00-21:15 uur is er een hardlooptraining geschikt voor beginnende
en gevorderde hardlopers.
In de maanden april, mei, juni, september en oktober is er elke dinsdagavond van 19:30-20:30
uur bootcamptraining.
Aanmelden kan via trainer Anke Bijma 06-53157660 of raitdaiprunners@gmail.com.

6 April
Op 6 april vindt de jaarlijkse Raitdaiprun
plaats. Om 15:00 uur start de Kidsrun voor
basisschoolleerlingen. Om 16:00 uur start de
Raitdaiprun (5 en 10 km en 10 mijl).
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl en op
de dag zelf.
Na afloop van de run vanaf 17:00 uur
serveert eetcafé Ubbegaheem voor lopers en
niet-lopers een lekkere en gezonde
runnershap.
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Opgave via ubbegaheem@gmail.com.

WWW.RAITDAIPRUNNERS.NL
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AGENDA ADORP, SAUWERD &
WETSINGE

MAART & APRIL
2 Maart Ubbegaheem Café en snackbar open 17:00 - 24:00 uur
Kelder: Jeugdsoos Downtown Sauwerd 20:00 - 23:00 uur
4 maart 55+ Themaochtend -Dorpshuis Artharpe 10.00 - 12.00
Spreker: Zwier Haitjema uit Sauwerd
7 maart Kleintje Kunst - Cursus Muziek kinderen 6-12 jaar
16:00 uur - 17:30 uur
11 maart Inloopochtend, Dorpshuis Artharpe 10.00 - 12.00 uur
14 maart Kleintje Kunst - Cursus Muziek kinderen 6-12 jaar
16:00 uur - 17:30 uur
18 maart 55+ Themaochtend, Dorpshuis Ubbegaheem 10.00 - 12.00
- Spreker: Jan de Groot uit Sauwerd
23 maart Klusdag Onstaborg
25 maart 55+ Inloopochtend, Dorpshuis Ubbegaheem 10.00 - 12.00
2 april Start Bootcamp - 19:30 uur (zie www.raitdaiprunners.nl)
6 april Raitdaiprun - 15:00 uur Kidsrun, 16:00 uur Raitdaiprun (zie
www.raitdaiprunners.nl )
Café en snackbar open 17:00 - 24:00 uur
Kelder: Jeugdsoos Downtown Sauwerd 20:00 - 23:00 uur
7 april Openingstournooi Onstaborg
27 april Koningsdag (zie deze folder)
Jouw evenement op de kalender? Laat het weten via:
www.ditissauwerd.nl | facebook.com/ditissauwerd | info@ditissauwerd.nl | www.adorp.com

