
FEBRUARI  

Dit is Sauwerd 
Adorp.com 

Voor  je  l igt  de derde edi t ie  van de dorpenfo lder  voor  Adorp,  

Sauwerd en Wets inge.  Deze fo lder  i s  een verzamelb lad van a l le  

veren ig ingen en organisat ies  b innen de dorpen.  In  deze fo lder  

laten we weten wat  er  speel t  en wat  er  georganiseerd wordt ;  

een handige agenda voor  b i j  jou  thu is  op het  pr i kbord.  B lader  

gauw door !  

 

We z i jn  benieuwd naar  wat  je  van deze fo lder  v indt .  Heb je  

opmerk ingen,  v ragen of  suggest ies ,  laat  d i t  dan aan ons  weten 

v ia  onderstaande gegevens .  We horen graag hoe j i j  denkt  dat  we 

de fo lder  waardevol  kunnen maken voor  a l le  inwoners  van de 

dorpen.    

 

Ook jouw evenement  of  informat ie  in  deze fo lder?  Dat  kan!  Voor  

de 21s te  van iedere maand d ient  de informat ie  b i j  ons  b innen te  

z i jn ,  dus  zorg dat  wi j  a l les  t i jd ig  ontvangen.  

Voor  meer  informat ie  kun je  contact  opnemen v ia  de 

contactgegevens  h ieronder .

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

www.adorp.com | 



RaitdaipRunners
Loopgroep RaitdaipRunners 
De loopgroep RaitdaipRunners is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Wij trainen 
in en om Sauwerd, veelal in het prachtige Reitdiepdal. Onze loopgroep bestaat uit ongeveer 40 leden, 
variërend in de leeftijd van 18 tot 60+ jaar. 
 
Looptraining donderdagavond 
We trainen in een goed begeleide loopgroep, die toegankelijk is voor zowel de beginnende als de 
meer gevorderde loper. Iedereen loopt op eigen niveau, van puur ontspannend tot prestatiegericht. 
Een aantal Runners neemt deel aan loopjes binnen en buiten de regio, maar dit is zeker niet verplicht. 
Het lekker kunnen lopen in een gezellige groep staat voorop! 
De looptrainingen zijn wekelijks, op donderdagavond, van 20.00-21.15 uur, onder de gecertificeerde 
 begeleiding van Anke Bijma. Zij stelt afwisselende programma’s op die afgestemd zijn op de groep. 
Daarnaast is er aandacht voor individuele begeleiding voor een juiste loophouding en uitvoering van 
oefeningen. Je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen! 
We starten bij de sporthal op het sportcomplex De Lange Twee, Oosterstraat, in Sauwerd. 
 
Bootcamp dinsdagavond 
Naast de loopgroep hebben we een Bootcamp-groep, voor deelnemers vanaf 16 jaar. Er wordt 
getraind in de maanden april-mei-juni en september-oktober. We trainen wekelijks buiten, op 
dinsdagavond, van 19.30-20.30 uur. Door gebruik te maken van de omgeving, maar ook van speciale 
Bootcamp-materialen wordt er zeer gevarieerd en stevig getraind. Ook hiervoor geldt: doe een keer 
mee, om te kijken of het wat voor je is! Leeftijd vanaf 16 jaar, mannen en vrouwen zijn van harte 
welkom. 
 
RaitdaipRun 6 april 
Elke eerste zaterdag van april organiseren wij onze eigen jaarlijkse run, de RaitdaipRun. Een prachtige 
loop door Sauwerd en het mooie Reitdiepdal, met voor iedereen een geschikte afstand: 5 km, 10 km of 
10 mijl. De eerstvolgende RaitdaipRun staat gepland op zaterdag 6 april 2019, start vanaf 16.00 uur, 
bij dorpshuis Ubbegaheem. De voorinschrijving is geopend vanaf 1 februari, via de website 
www.raitdaiprunners.nl. 
Om 15.00 uur start de Kidsrun, voor de basisschooljeugd. 
Op 6 april vanaf 17.00 uur serveert eetcafé Ubbegaheem, voor alle lopers een lekkere en gezonde 
Runnershap als daghap. Ook gezellig én gemakkelijk voor niet-lopers. Opgave via 
ubbegaheem@gmail.com. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de looptraining, de bootcamptraining en de RaitdaipRun, kun je contact 
opnemen met de trainer Anke Bijma, via raitdaiprunners@gmail.com of 06-53157660. Kijk ook op 
onze website www.raitdaiprunners.nl, of volg ons op Facebook: loopgroep RaitdaipRunners. 







Kindertheater in het 
kerkje van klein Wetsinge 

Peter en de wolf door Gijs van 
Rhijn, Japke Hartog (piano) en 

Ronald Jonker (bas) 
Wanneer: 10 februari van 15.00 

tot 16.00 uur 
Voor wie: vanaf 3+ 

Wat kost het: Kinderen € 5,- / 
volwassenen € 7,50

Op 17 februari Speelt Arthur 
Kruisinga: De Kleine prins 

Voor wie: wat oudere kinderen en 
volwassenen 

Duur: van 15.00 tot 16.30 uur 
Wat kost het: Kinderen € 5,- / 

volwassenen € 7,50 

Kom je op beide voorstellingen dan krijg je 20% korting op de gezamenlijke entrée 
prijs! 

Kaartjes zijn te reserveren via: Kleinwetsinge@blgroningen.nl of 
06 54685405 



FEBRUARI & MAART 

A G E N D A  A D O R P ,  S A U W E R D  &  
W E T S I N G E  

 

1 februari  - Worstenactie VV SIOS - 17.30 

2 februari  - Ubbegaheem open 

2 februari - Jeugdsoos Downtown 

10 februari - Peter en de Wolf - Kerkje Klein Wetsinge 14.00 

12 februari  - Proefles stijldansen: Beginners 19.30 & 

gevorderden - Ubbegaheem 20.30 

15 februari  - Warmetruiendag met Snert (opgave via 

info@sauwerd.org) - Ubbegaheem 18.00 

17 februari  - De Kleine Prins  - Kerkje Klein Wetsinge 15.00 

23 februari  - Pubquiz - Ubbegaheem 20.00 

24 februari - Jamsessie - 't Witte Hoes 16.00 

 

2 maart - Ubbegaheem open 

2 maart  - Jeugdsoos Downtown open: Pizza avond 

 

Jouw evenement op de kalender? Laat het weten via: 

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

www.adorp.com 


