Buurtkakel
een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD 1e Jaargang nr. 4, half november-december 2015
De Buurtkakel brengt nieuws uit Aduard, Den Horn en Den Ham. Eens in de maand kunt u de Buurtkakel gratis afhalen
in de Buurthuiskamer, bij de middenstand en het Gezondheidscentrum. Buurtkakel via de mail ontvangen kan, opgeven
vraag@buurthuiskameraduard.nl Zie ook www.buurthuiskameraduard.nl en dorpssite Meroakels
www.facebook.com/groups/Aduard Wilt u nieuws in de Buurtkakel van januari plaatsen? Meld dit voor 22 december
bij Loes Lestestuiver, l.lestestuiver@swgz.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Vrouwenraad stopt na 25 jaar met kledingactie

Tot 1 januari as. exposeert Corry v.d. Vegt in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag tm vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

Al 28 jaar zamelt de Vrouwenraad Aduard 2 x per jaar kleding
in voor hulpprojecten in Oost
Europa. Een hele klus, want de
gebrachte kleding werd nagekeken, voor verzending in dozen
gepakt etc. Dhr. Luinstra uit Doezum bracht vervolgens de kleding naar verschillende bestemmingen in Roemenië. De Vrouwenraad, nog bestaand uit 4 leden, heeft besloten de stoppen.
De laatste inzameling was op 15 oktober jl. Uit dank voor hun
jarenlange trouwe inzet kregen zij taart en bloemen.

Pilot Grondgebruik Aduard (vervolg)
Nog steeds is er veel te doen omtrent het door de gemeente
Zuidhorn gestarte project grondgebruik in Aduard. Er zijn intussen weer diverse krantenberichten verschenen en de Actiegroep Snippergroen Aduard heeft gesprekken gevoerd met
alle politieke partijen. De wethouder heeft gedurende 3 weken
een 9-tal gesprekken gevoerd met verontruste bewoners. Na
dit intern te hebben geëvalueerd, heeft het college besloten
om door te gaan met het project zonder inhoudelijke aanpassing. De actiegroep heeft naar aanleiding hiervan een brief
naar alle raadsleden en de griffie gestuurd. Deze brief komt 23
november als ingekomen stuk in de openbare raadsvergadering aan de orde. Tijdens de afgelopen raadsvergadering van
9 november heeft de VVD een motie ingediend om het project
voorlopig op te schorten. Deze motie werd gesteund door
PvdA en D66. Helaas geen meerderheid dus. CDA, ChristenUnie en GroenLinks gaven de Wethouder het voordeel van
de twijfel, maar waren wel kritisch. Maandag 16 november is
er een gesprek tussen de Actiegroep en de wethouder. Bewoners die op de hoogte willen blijven kunnen een email sturen.
Ook horen wij graag wat uw ervaringen zijn met dit project.E:
snippergroenaduard@gmail.com Twitter: @Aduardinactie
Groet Johan Kuilman.

Wold&Waard wil van Kloosterhof jongerenflat maken
In de Kloosterstaat staat sinds 1994 een klein woongebouw
met 12 seniorenwoningen. Uit kostenoverwegingen heeft
Wold&Waard er destijds geen lift aangebracht maar later is
er toch een soort plateaulift geplaatst. Niet handig maar beter
iets dan niets. Omdat Wold&Waard de onderhoudskosten
nu te hoog vinden willen zij de lift op termijn (volgend jaar)
weghalen. Zij hebben de bewoners van de 1e etage een brief
gestuurd met het voorstel om te verhuizen. De bewoners
zijn hier erg van geschrokken en hebben bezwaar gemaakt.
Wold&Waard blijkt de woningen nu al als jongerenwoning
aan te bieden. Dorpsbelangen is geïnformeerd omdat er in
de Dorpsvisie van mei jl. is verklaard dat seniorenwoningen
in Aduard belangrijk zijn, zo kunnen oudere inwoners immers
in het dorp blijven. Het Ouderenplatform Aduard vindt dat het
onttrekken van 6 seniorenwoningen geheel indruist tegen de
opdracht aan gemeenten om voor voldoende geschikte woningen te zorgen voor ouderen, omdat zij langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ook het bestuur van de Buurthuiskamer
heeft de gemeente een brief gestuurd om haar bezwaar over
deze actie van Wold&Waard uit te spreken. De bewoners
wachten de reactie van Wold&Waard af.
Loes Lestestuiver, Buurtwerker SWgZ

Sinterklaas in Aduard
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover, de aankomst van Sinterklaas in Aduard. Op zaterdag 21 november
legt hij zijn boot aan bij de kade, waarna er een ronde door het
dorp volgt (mits het slecht weer is). Om 15.00 uur zal de sint
en zijn pieten aankomen in de Meeden, waar ze er weer een
leuk feest van zullen maken samen met de kinderen tot en
met 8 jaar.
Sinterklaascommissie Aduard

Zondag openstelling Buurthuiskamer
Op zondag 22 november is de Buurthuiskamer geopend van
15.00 – 17.00 uur. Wie het gezellig vindt is van harte welkom
om aan te schuiven. Gewoon lekker even kletsen en een bakje koffie of thee halen. Deze middag is om te proberen of er
belangstelling is. Zo ja dan opent de Buurthuiskamer vaker op
zondagmiddag de deuren.

Vogelshow in “Het Hoge Hof ” te Aduard
De Aduarder vogelvereniging “ Kweeklust E&O “ organiseert
van donderdag 26 november t/m zaterdag 28 november
2015 hun jaarlijkse vogeltentoonstelling in Het Hoge Hof te
Aduard. De leden sturen hun vogels weer op om door deskundige keur-meesters te laten beoordelen. Op grond van de
verkregen punten worden vervolgens de prijzen verstrekt. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom om deze prachtige
tentoonstelling te bezoeken. Ook is er een verkoopklasse, een
uitstekende gelegenheid om ook goede vogels te kopen en
zelf met de hobby te beginnen. Tijdens de show zijn mensen
van de vogelclub aanwezig om toelichting te geven en om
eventuele vragen te beantwoorden. Ook zijn er inschrijfformulieren aanwezig als u lid wilt worden. Dus kom allen naar onze
Vogelshow te Aduard in Verenigingsgebouw “Het Hoge Hof”,
Schoolstraat 4 te Aduard. Openingstijden : do 26 november
19.00 – 22.00 uur, vr 27 november 14.00 - 22.00 uur, za 28
november 10.00 - 15.00 uur.
Om lid te worden kun U zich aanmelden bij de bestuur per
adres: Alje J. Koopman, Hoofdstraat 76, 9861 AJ Grootegast.
(Tel. 05946-13602)

ICT-café in de Buurthuiskamer

Muziekochtend, lekker zingen met De Musketiers

Een hele klus, bijblijven met al die nieuwe technologie. Koop
maar eens een nieuwe telefoon of probeer maar eens de tablet of laptop de baas te worden…Daarom wil de Buurthuiskamer starten met een ICT-café waar u terecht kunt met vragen.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die af en toe in de Buurthuiskamer aanwezig willen zijn om anderen op weg kunnen helpen (of doorverwijzen als het om erg technische vragen gaat).
Wie wil, kan zich opgeven bij Johan Kuilman, 050-4032139 /
johankuilman@gmail.com

Op vrijdag 4 december wordt er van 10.00 – 12.00 uur weer
lekker gezongen in de Buurthuiskamer. Trio de Musketiers
heeft mooi repertoire (jaren -60 muziek, shantykoorliederen),
we verwachten dat het weer lekker gaat swingen! Toegang
gratis, koffie en thee € 0,50.

Oproep vrijwilligers Hoge Hof
Het Hoge Hof aan de Schoolstraat zoekt vrijwilligers. Het is
een groot gebouw met veel activiteiten en dus ook veel soorten vrijwilligerswerk! Als u een leuke plek voor vrijwilligerswerk
zoekt is er zeker iets voor u bij. Voor inlichtingen kunt u elke
woensdag terecht in het Hoge Hof van 10.00 – 12.00 uur.

Creatieve Club Aduard
Op dinsdagmiddag 24 november, 14.00 uur is er weer Creatieve Club in de Buurthuiskamer. Deze keer geeft Brigitte
Sijtsma een workshop papieren bloemen maken. Zie de posters in het dorp. Kosten € 2,00. Opgeven bij Loes lestestuiver
06-25475198

Kerstfair op 12 december
Een enthousiaste groep vrijwilligers uit Aduard gaat
een KERSTFAIR organiseren voor Aduard en omstreken. Een
grote groep standhouders is bereid om aan dit avontuur mee
te doen. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 12 december. U kunt onder het genot van een hapje en een drankje genieten van een gezellige overdekte KERSTFAIR met ruim
35 standhouders. Zij bieden een grote diversiteit aan op het
gebied van wonen, lifestyle, eten en drinken, kerstdecoratie en
kerstbomen. Er is een levende kerststal te bewonderen en de
kerstman bezoekt onze KERSTFAIR met zijn arrenslee waar
kinderen een rondje in kunnen meerijden. Allemaal redenen
om deze KERSTFAIR te bezoeken! Er is gezorgd voor een ruime, gratis parkeer gelegenheid. De KERSTFAIR is van 15.00
uur tot 21.00 uur in een loods op het bedrijventerrein bij Aduard, Friesestraatweg 40.

Kerstmaaltijd in de Buurthuiskamer

Op dinsdag 9 december kunt u weer bij Toos en haar assistenten eten, in ’t Kapittel aan het Kaakheem. Het begint om
11.45 uur. Geeft u zich uiterlijk zondag 7 december op bij Toos
de Bree? Telefoon 050- 4031296.

Ook met Kerst kunt u gezellig komen eten in de Buurthuiskamer. Op 2e kerstdag is er een kerstmenu van 13.00-15.00
uur. Kosten € 6.50 p.p. Opgeven tot uiterlijk 21-12 bij Ellen
Wieringa: 050-4031560 of 06-413 215 91, of per mail ellenwieringa@hccnet.nl

Snertdag in Aduard

Kniepertjes bakken

Eetclub de Pollepel

Ook al schijnt de zon, zaterdag 28 november is in Aduard een
SNERTDAG. Jan Oomkes en Jan Meeuwsen gaan dan de
uitdaging aan om 50 liter snert te koken. Wie wil, kan die dag
tussen 14.00 en 17.00 uur snert kopen voor een bedrag van €
4,50 per liter. (ook geschikt om in te vriezen). Helpt u mee om
de pannen leeg te krijgen? De opbrengst is voor de Buurthuiskamer. U kunt bestellen via de mail (jmmeeuwsen@ziggo.
nl) of intekenen op een lijst in de Buurthuiskamer. Op verzoek
kan de snert thuis bezorgd worden, dat graag bij de bestelling
vermelden.

Net als vorig jaar is er weer een kniepertjesactie voor de pot
van de Buurthuiskamer. Bestellen kan via de Buurthuiskamer,
tijdens de Kerstmarkt of via vraag@buurthuiskameraduard.
nl. Op woensdag 30 december kunt u de bestelling tussen
9.00 en 12.00 uur ophalen. Thuisbezorgen kan ook, graag vermelden bij de bestelling. Kosten: 10 stuks voor € 2 of 25 stuks
voor € 4.

Buurthuiskamer gesloten op 1e Kerstdag en Oud / Nieuw
En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos 16 en 30 nov, 14 en 28 dec 10.30 -11.30
Bingo
27 november
10.00 -12.00
Welfare
1 december
9.30 -11.00
Schilderclub
7 december
14.00 -16.30
Buurttafel
elke donderdag
10.00-14.00
Koffie drinken, Boeken ruilen, Lenen hulpmiddelen

Hidde Leeuwerink 050-4031510
Janny Kits, 050-4031358
rijn de Boer 0594-503684
Rien Geertsema, 050-4031276
Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opg. dinsdag tevoren voor 18.00)
elke werkdag
10.00 -12.00

De Buurthuiskamer is voor en door het dorp en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Wilt u ook vrijwilliger worden? Dan
kunt u Erna v.d. Hoek bellen: 050-4031678. Zie ook www.buurthuiskameraduard.nl
email vraag@buurthuiskameraduard.nl

Steunpunt Welzijn Aduard
Voor onder andere bezoek, boodschappen, klussen, oppas in mantelzorgsituaties en personenvervoer.
Te bereiken op werkdagen tussen 9.30 -10.30 uur: Mw. T. van der Veen-Hooghiem, Baron L. van Aduardsingel, Aduard, tel. 0504032017 b.g.g. Mw. J. R. Kuipers-Koeze, Heereweg 31, Aduard, tel. 050-4031596. Voor vervoersdiensten en klussendiensten
betaalt u een kleine vergoeding, informatie via bovengenoemde telefoonnummers.

Buurtwerk
Buurtwerkers Loes Lestestuiver en Inge Sijtsema, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, voor (gratis) ondersteuning en advies
Loes telefoon 06 – 25475198, email l.lestestuiver@swgz.nl
Inge telefoon 06- 20701527, email i.sijtsema@swgz.nl

