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een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD 1e Jaargang nr. 3, half oktober-half november 2015

In deze Buurtkakel zwaaien we de medewerkers van de Heemkakel uit, wordt u bijgepraat over de pilot Grondgebruik en
leest u allerlei buurtnieuwtjes.
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 ook nieuws in de Buurtkakel plaatsen? Meldt dit voor 9 november bij Loes Lestestuiver, l.lestestuiver@swgz.nl.

Ruim veertig jaar inzet!
Voor mij ligt het laatste exemplaar van de Heemkakel. Op de voorkant de indrukwekkende cijfers en woorden “46e
jaargang, nummer 10”. Een prachtige staat van dienst, in stand gehouden door vele vrijwilligers in al die jaren.
Gewaardeerd en gelezen tot en met de laatste punt en komma. Er werd naar uitgekeken, naar de nieuwtjes, de
activiteiten, de ontwikkelingen die Aduard aan gingen. Echter ook voor de Heemkakel geldt wat voor veel (dorps)kranten
geldt, de techniek heeft niet stil gezeten en social media als twitter en facebook, de websites brengen het nieuws
sneller en direct. Waardering is er voor de mensen van de redactie die er voor zorgden dat de Heemkakel ‘gevuld’ werd,
waardering voor de schrijvers, de vouwers en nieters en voor de bezorgers. Aan een mooi tijdperk is een eind gekomen.
Ik heb het niet iedere Aduarder gevraagd maar ik durf gerust te zeggen: “Namens de Aduarders dank voor de ruim veertig
jaar inzet!”.
Roelf Pijpker, voorzitter St Buurthuiskamer Aduard

Pilot Grondgebruik Aduard (vervolg)
Onlangs heeft wethouder Fred Stol gesprekken gevoerd met enkele bewoners over onrust die is ontstaan als gevolg van
Project Grondgebruik. Ondertussen gaat het door de gemeente ingeschakelde commerciële Bureau Eiffel verder met
haar pogingen om bewoners grond te laten kopen en legitieme verjaringsverzoeken af te wijzen. De recent opgerichte
Actiegroep Snippergroen Aduard heeft betrokken bewoners een brief gestuurd over de omstreden gang van zaken.
Inmiddels hebben zich al verscheidende mensen gemeld. Wat opvalt is dat bewoners veel kritiek uiten op de bejegening
door Eiffel en dat zij veelal in de veronderstelling waren zaken te doen met de gemeente Zuidhorn zelf in plaats van
met medewerkers van een commercieel bureau. Dit schiet bewoners in het verkeerde keelgat, aldus de Actiegroep. De
actiegroep ontvangt graag reacties van bewoners omtrent hun ervaringen met de gemeente en Bureau Eiffel. Bewoners
die op de hoogte willen blijven, kunnen de actiegroep een e-mail sturen. Steunt u dit initiatief? De actiegroep hoort het
graag!
E: snippergroenaduard@gmail.com | Facebook: Dorp Aduard Meroakels

Burendag 2015
Aduard heeft volop meegedaan aan Burendag. Op verschillende plekken in het dorp kon je koffie drinken met je buren en
in de Buurthuiskamer kregen ’s ochtend kinderen bakles en was er ’s middags gelegenheid om een heerlijke Surinaamse
Roti te eten.
Er zijn al leuke plannen voor Burendag 2016 maar die houden we nog even onder de pet. Fijn dat het zoveel mensen zich
hiervoor ingezet hebben.

Wisselprijs ‘De Opsteker’
Op zaterdag 10 oktober werd aan Buurthuiskamer Aduard de wisselprijs “De Opsteker” uitgereikt. De wisselprijs is een
initiatief van de SP en is bestemd voor mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving. Vorig jaar had het
Kloostermuseum Aduard deze eer en het was aan hen om de prijs door te geven aan een initiatief naar keuze. Het werd
de Buurthuiskamer Aduard! Zij waarderen dit bijzonder. Volgend jaar september mag de Buurthuiskamer een initiatief
aanbevelen.

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds
De opbrengst van de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds die in Aduard e.o. gehouden is € 1099,35. Een mooi
bedrag!
Alle gevers hartelijk dank.

Foto en Film-ochtend vrijdag 23 oktober
De Buurthuiskamer bestond in april jl. twee jaar. We bekeken foto’s op de beamer maar het waren er zoveel! We zijn
slechts halverwege gekomen. Op vrijdag 23 oktober 10-12 uur zien we de rest. Kom gezellig meegenieten.

Poffert bakken in de Buurthuiskamer
Op vrijdagmiddag 23 oktober wordt er door de jeugd en door de mensen van de Buurthuiskamer poffert gebakken. Het is
van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wie het leuk vindt om mee te doen kan zich melden bij Loes Lestestuiver, 06-25475198.

Creatieve Club Aduard
Op maandagmiddag 26 oktober, 13.30 uur, is er weer Creatieve Club in de Buurthuiskamer. Corry v.d. Vegt geeft een
workshop Encaustic Art. Dat is schilderen met was, waarbij wordt geschilderd met een strijkijzertje en verschillende
kleuren was. Kosten € 5,00. Graag zelf meenemen: schilmesje, ril-pen, tornmesje en een gewoon strijkijzer (geen
stoom). En als u heeft een verlengsnoer met 2 of meer contactpunten Het is van 13.30 – 16.30 uur. Opgeven bij Corrie
van der Vegt, telefoon 050- 4032036

Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 10 november 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 8 november op bij Toos de Bree? Telefoon 050- 4031296.

Op stap met de Buurthuiskamer
Op dinsdagmiddag 10 november as brengen we, na een mooie rondrit, een bezoek aan het Blikmuseum in Niezijl. Kosten
€ 5,00, bij vertrek in de Buurthuiskamer te voldoen. U kunt zich opgeven bij Janna Hamming, 050-4032055. Inloop
13.45uur, vertrek 14.00 uur.

Boekenpraat met Marijke Lap
Vrijdag 20 november houd ik weer een boekenpraatje in de Buurtkamer. Hebt u zelf een mooi boek of gedicht gelezen ?
Neem het mee en vertel. Van lezen krijg je nooit genoeg, het verrijkt je blik en het is nog gezond ook! Meer daarover op
vrijdag 20 november om 10 u in de Buurtkamer.
Tot dan,
Marijke Lap

Kerstmaaltijd in de Buurthuiskamer
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 bij Ellen Wieringa: 050-4031560 of 06-413 215 91, of per mail ellenwieringa@hccnet.nl

En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos
Schilderclub
Welfare
Bingo
Buurttafel

19 oktober, 2 en 16 nov
2 november
3 november
30 oktober
elke donderdag

10.30 - 11.30
14.00 -1 6.30
9.30 - 11.00
10.00 - 12.00
10.00 - 14.00

Koffie drinken
Boeken ruilen
Lenen hulpmiddelen

elke werkdag
elke werkdag
elke werkdag

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

Hidde Leeuwerink 050-4031510
Rien Geertsema, 050-4031276
Trijn de Boer 0594-503684
Janny Kits, 050-4031358
Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opgeven dinsdag
tevoren voor 18.00 uur)

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. 050-4032017
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

