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Buurtkakel

2 jaargang nummer 1, Augustus 2016
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 september plaatsen? Meld dit voor 22
augustus bij Addie van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Een jaar Buurtkakel
Deze buurtkakel is alweer de eerste van de tweede
jaargang. De redactie is er trots op dat de Buurtkakel door
vele Aduarders wordt gelezen zowel op papier (450) als
digitaal (70). Dit betekent dat de buurtkakel in een
behoefte voorziet. Blijf ons vooral copy toesturen dan
kunnen wij ook dit jaar iedereen van nuttige informatie
voorzien.

Expositie Buurthuiskamer Aduard
Tot 1 september as. exposeert Lies Leeuwerink in de
Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10 –
12 uur.

Uitstapje Buurthuiskamer Reitdiepveer
Op 15 juli was er in de Buurthuiskamer een mooie
presentatie over de veerpont bij Aduarderzijl. In vervolg
daarop is er op woensdag 10 augustus een uitstapje: we
maken een oversteek met het veer en drinken in de buurt
een kopje koffie/thee. Wie heeft zin om mee te gaan? De
kosten zijn € 6,- exclusief vervoer à € 2,-, te voldoen bij
vertrek, om 14.00 uur vanaf de buurthuiskamer. Om
ongeveer 17.00 uur zijn we weer in Aduard. Opgeven:
Janna Hamming, 050-4032055, (niet op maandag).

Voorbereidingen toneelstuk voor Aduard 825,
woensdag 17 augustus
Velen van u weten dat Aduarders ‘iets’ hebben met
toneelspelen. Zelf toneelspelen welteverstaan, of decor
bouwen en verder alles wat met toneel te maken heeft.
Wie de viering van Aduard 800 heeft meegemaakt weet er
alles van. De mensen van de Buurthuiskamer grijpen de
viering van Aduard 825, volgend jaar, aan om weer eens
een stuk in te studeren. Op woensdagmorgen 17 augustus
as. om 10.00 uur is iedereen welkom die zin heeft om
herinneringen op te halen, met ideeën te komen en /of zich
aan te melden om mee te doen. De eersten staan al op de
lijst. Dus kom die ochtend naar de Buurthuiskamer, de
koffie staat klaar! (Wie zich nu al wil aanmelden kan dat
doen bij Geert van der Hoek, 050-4031678)

Vooraankondiging ‘Walking Dinner’, Burendag, 24
september
Op zaterdag 24 september vanaf 10.30 uur organiseren De
Meeden, het Hoge Hof, het Kloostermuseum en de
Buurthuiskamer een ‘Walking dinner’. Dat houdt in dat de
maaltijdgangen op verschillende plekken gegeten wordt:
we starten met koffie in het Kloostermuseum, soep in het
Hoge Hof, hoofdgerecht in de Meeden, toetje in de
Buurthuiskamer. We zijn druk met de organisatie, dus in de
volgende Buurtkakel meer informatie over opgeven, kosten
etc. Hou de datum vast vrij!

Kookrubriek
Het is alweer een maand gelden dat ik schreef over het
multiculturele karakter van de maaltijden, die geserveerd
worden in de buurthuiskamer. De afgelopen maand werden
de volgende menu’s geserveerd.
16-06 Maaltijdsoep met stokbrood en kruidenboter.
Vlierbloesem pannenkoekjes met ijs en aardbeien
23-06 Kabeljauwfilet, worteltjes , pommes frites,
Marokkaanse griesmeeltaart
30-06 Surinaamse kip kerrie, kouseband, witte rijst, vla met
slagroom
07-07 Pommetjessoep, koude visschotel , eiersaladetonijnsalade, zelf gebakken brood met kruidenboter,
gevulde cake met citroenglazuur
14-07 Tomatengroentesoep met balletjes, kipcordonblue,
gekookte aardappelen, spinazie a la creme, rumrozijnenvla
met vanille ijs
21-07 Romige lentesoep, macaroni met bolognese saus,
verse groenten, komkommersalade, ijs met vers fruit en
slagroom
Beste lezers, U ziet een hele lijst van lekkere dingen. Ik
moet de koks en kokkinnen een groot compliment maken
voor zoveel inzet. Tussendoor is er ook nog een high tea
geweest met ontzettend veel lekkers. Teveel om op te
noemen. Ik zou zeggen ”lekker bezig mensen”.
Groetjes Jan Meeuwsen

En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos
Bingo
Buurttafel
Koffie drinken
Boeken ruilen
Lenen hulpmiddelen

1, 15, 29 augustus
26 augustus
elke donderdag
elke werkdag en op
zondag 14 augustus, zondag 28 augustus
elke werkdag
elke werkdag

10.30-11.30
10.00 -12.00
10.00-14.00
10.00-12.00
15.00- 17.00
10.00- 12.00
10.00-12.00

Hidde Leeuwerink 050-4031510
Janny Kits, 050-4031358
Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opgeven)

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
Adres: Buurthuiskamer Aduard, Kloosterstraat 19, 9831 RT Aduard. Telefoon: 06-26795024 (alleen op werkdagen, tussen 10.00
en 12.00 uur) of via Erna, zie hiervoor.

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

