Raitdaiprunners
Begunnen mit runnen
Wil je graag (weer) beginnen met hardlopen, dan is Begunnen
mit Runnen een goed idee. Er start onder leiding van onze
trainer Anke Bijma weer een clinic.
Wanneer: vanaf 14 januari 2021
Hoe laat: 19:30 uur
Waar: Sporthal aan de Lange Twee, Sauwerd
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: €30,Extra: Gratis deelname aan de Raitdaiprun op zaterdag 3 april (5
km)
Opgave: via de mail: raitdaiprunners@gmail.com
Trainingen
Donderdagavond vanaf 19:30 uur, start Sporthal aan de Lange
Twee (onder normale omstandigheden)
Er kan getraind worden voor de 10 km of 10 mijl, maar je kunt
ook gewoon gezellig mee trainen zonder doel. Beginnende en
gevorderde lopers zijn van harte welkom.
Raitdaiprun
We hopen heel erg dat dit jaar de Raitdaiprun wel door kan gaan.
De run staat gepland op zaterdag 3 april 2021.

Kijk ook eens op: www.raitdaiprunners.nl en volg ons Facebook
en Instagram.

Voor actuele status van de evenementen: kijk op de websites en
social media.

12 oktober - Eetcafé Ubbegaheem - 17.00 uur Ubbegaheem

DECEMBER

AGENDA ADORP, SAUWERD &
WETSINGE

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

Deze folder is een verzamelblad van alle verenigingen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
Hierin laten we weten wat er speelt en wat er georganiseerd wordt: een agenda voor bij
jou thuis op het prikbord. De folder wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van gemeente Het Hogeland.
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Namens het bestuur van Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge

Het is mooi om te zien hoe alle verenigingen en organisaties bezig zijn met
geweldige plannen voor Sauwerd en Wetsinge. Ook het meedenken met elkaar en
het feit dat alle verenigingen unaniem achter elkaars initiatieven staan is
geweldig! We vertrouwen erop dat de aanvragen, mede door dit grote draagvlak,
goedgekeurd gaan worden. Het dorpsbudget lijkt daarmee voor onze dorpen van
grote waarde, niet alleen werkt het als katalysator om ideeën op tafel te krijgen en
uit te voeren, het verbindt de verenigingen en organisaties ook op een hele
positieve manier.

De plannen die op dit moment al redelijk concreet zijn en waar we op korte
termijn mee kunnen starten gaan binnenkort een aanvraag indienen om
aanspraak te maken op een deel van het dorpsbudget. De rest van de plannen
hopen we later, mede samen met de coördinator, verder uit te kunnen werken. Dit
jaar zullen er voor het dorpsbudget onder andere aanvragen ingediend worden
voor een bijdrage aan de Kunstvloed, het plaatsen van zonnepanelen op het
gebouw van de ijsvereniging, het realiseren van een dorpsplein achter de
dorpswinkel en het vergroten van de overkapping bij het voetbalveld. Ook kan
Ubbegaheem, indien nodig, een aanvraag indienen voor de officiële opening van
de verbouwde grote zaal en zullen er voor ‘Allerzielen’ lantaarns en dergelijke
aangevraagd kunnen gaan worden.

In Sauwerd en Wetsinge hebben we dit jaar meerdere verenigingenavonden
gehouden waarvoor alle verenigingen en organisaties uitgenodigd waren. Het
enthousiasme en de bereidwilligheid om constructief samen te denken en te
werken waren erg groot. Tijdens deze avonden zijn allerlei plannen toegelicht en
besproken om Sauwerd en Wetsinge nog leuker, mooier, beter en gezelliger te
maken. Er zijn zelfs zoveel plannen dat we de komende tijd op zoek gaan
professionele ondersteuning om alle plannen in kaart te brengen en waar nodig te
ondersteunen.

Dit jaar is de gemeente Het Hogeland gestart met het dorpsbudget. Een
aanzienlijk bedrag, in totaal zo’n €32.000, voor Sauwerd en Wetsinge. Met het
dorpsbudget kunnen we aan de slag met plannen en projecten die op een andere
manier misschien niet van de grond zouden komen.

Sauwerd en Wetsinge aan zet met het dorpsbudget

