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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 maart plaatsen? Meld dit voor 22 februari bij
Addie van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 maart as. exposeert Gé Oosterhuis in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag tm vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

Winter in Aduard

Nou, dat was wat, na zo’n ‘warme’ decembermaand diende
zich opeens de winter aan: ijzel en alles wat daar bij kwam.
Namens alle voetgangers dank aan degenen die een deel
van het trottoir begaanbaar hebben gehouden. Misschien een
aandachtspunt voor wie hier niet om heeft gedacht? Wordt erg
gewaardeerd!

Uitslag Leefbaarheidsprijs gemeente Zuidhorn

De Buurtkakel feliciteert het 4 mei comité Aduard met het
behalen van de 2e prijs van de Leefbaarheidsprijs gemeente Zuidhorn. Op donderdag 21 januari jl. was de bekendmaking tijdens de bijeenkomst “Met Trots en Zin” van de
SWgZ in het Cultureel Centrum Zuidhorn. Volgens burgemeester Swart was het voor de jury weer een zware opgave om een keuze te maken uit de vele aanmeldingen. Voor
het 4 mei comité Aduard was er een eervolle tweede plaats
dus, ondermeer vanwege de aanhoudende inspanningen
van het comité om de herdenking aan de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de samenleving
in Aduard in herinnering te houden. De indrukwekkende
expositie ‘De mens achter de naam van afgelopen zomer
is daar een voorbeeld van. De vrijwilligers van De Poel
in Grijpskerk kregen de eerste plaats, de vrijwilligers van
zwembad De Griffioen in Grijpskerk eindigden als derde.

‘Vertelling uit eigen werk’ van een duizendpoot

Geert van der Hoek uit Aduard heeft zijn hele leven al vele
hobby’s: duiven houden, toneelspelen, scheidsrechteren bij
o.a. internationale schaatswedstrijden. Op verzoek komt hij op
vrijdag 5 februari as nog eens vertellen over de geheimen
van het duiven houden en over wat er zoal komt kijken bij
schaatswedstrijden. Met mooie voorbeelden….!

De Buurthuiskamer organiseert dan ‘s ochtends een excursie
naar de Voedselbank, Bovenweg 23 B Grootegast. U krijgt
een rondleiding en kunt zien welke goederen arriveren. Het
leek ons wel aardig om iets aan te bieden, als dank voor de
ontvangst. De Voedselbank kan heel goed blikgroente en soep
in blik gebruiken, dus wie deelneemt aan de excursie verzoeken we om dit mee te nemen. Verder is er geen financiële
bijdrage. De chauffeurs ontvangen vergoeding voor het rijden.
We vertrekken om 9.00 uur bij de Buurthuiskamer. Graag opgeven bij Janna Hamming, 050-4032055.

Lezing Afrikareis in de Buurthuiskamer

In oktober jl. maakte de familie Salomons een prachtige reis
door Afrika. Op vrijdag 12 februari as om 10.00 uur kunnen
we hun belevenissen horen en prachtige foto’s zien. U bent
van harte welkom om deze reis mee te maken! Buurthuiskamer Aduard.

Creatieve Club

Maandag 15 februari is er weer Creatieve Club in de Buurthuiskamer. Onder leiding van Ruurdtje Scheper gaan we een
lichtje voor op tafel maken, een lantaarntje. Als u het leuker
vindt om kaarten te maken dan kan dat ook, Ruurdtje heeft de
materialen bij zich. Het is van 14.00 – 16.30 uur en de kosten
zijn € 4,00.

NL Doet, zaterdag 12 maart

Op zaterdag 12 maar is het weer NL Doet. De Buurthuiskamer
doet voor de 3e keer mee. Het programma is: overdag klussen
doen bij mensen in het dorp en daarna samen stamppot eten
in de Buurthuiskamer. Deze maaltijd wordt u door het Oranje
Fonds aangeboden en is bestemd voor de klussers én voor
de mensen waar de klus is uitgevoerd. Wie een klus in- en
om het huis heeft, kan dit opgeven via bijgaand formulier. Tot
uiterlijk 10 maart kunt u dit inleveren in de Buurthuiskamer
of in de groene brievenbus (bij de ingang aan de kant van
de Ontmoetingskerk). Vrijwilligers die op deze dag een klus
willen uitvoeren kunnen zich melden bij Loes Lestestuiver 0625475198.

We gaan weer zingen!

Dinsdagmorgen 9 februari is er in de Buurthuiskamer Muziekcafé: een zangochtend, van 10-12 uur. Uit volle borst onze
bekende Nederlandse liedjes zingen, deze keer o.l.v. Martin
Kamerbeek (met gitaar) uit Zuidhorn. Iedereen is van harte
welkom!

Excursie Voedselbank

In januari was in de Buurthuiskamer een lezing over de Voedselbank Westerkwartier. Wie belangstelling heeft om eens een
kijkje te nemen achter de schermen van de Voedselbank krijgt
hiervoor de gelegenheid op woensdag 10 februari .

Kookrubriek: nieuws uit de keuken van de
Buurthuiskamer

Allereerst wil ik de lezers van deze Buurtkakel namens alle
koks een gelukkig en gezond 2016 wensen. Ook in het nieuwe
jaar gaan we u verwennen met heerlijke en gezonde spijzen.
Omdat ondergetekende meestal op de donderdagen aanwezig is wanneer er wordt gekookt, heb ik kunnen constateren
dat er met veel kennis van het culinaire vak en vooral met veel
liefde voor u wordt gekookt. De afgelopen periode werden de
volgende menu’s geserveerd:
>>>

•

9 december: Kippe/groentesoep, Oosterse mie met groentemacedoine, blanke vla met peer en banaan
•
17 december: Koninginnesoep, stamppot snijbonen, speklapje/saucijsje, bitterkoekjespudding met slagroom
•
9 januari: Gebonden preisoep, jachtschotel van wild zwijn,
kastanjechampignons en rode wijn, aardappelpuree met
Brusselse spruitjes in bechamelsaus, bananenvla met
slagroom
•
14 januari: Kippensoep met verse groente, nasi goreng
met kroepoek, frambozen en kersen met slagroom.
Tussendoor hebben Ellen Wieringa en Peter Blok het kerstdiner verzorgd. Er waren 24 gasten en zij hebben genoten van
een voortreffelijke dis. Voorgerecht: amuse ‘Vitello Tonnaro’,
gevolgd door uiensoep. Hoofdgerecht rollade met rode kool,
gemengde salade en aardappelpuree, nagerecht: soesjes met
amarenekersen. De kersttafel was sfeervol gedekt en iedereen heeft volop genoten. Een welgemeend compliment voor
Ellen en Peter. Als ik dan toch bezig ben met complimentjes

dan gelden die ook voor Hans de Groot, die altijd de tafels
verzorgd. Lieve mensen, nogmaals namens de kookgroep:
Happy New Year!!!
Jan M. Meeuwsen.

Eetclub de Pollepel

Op dinsdag 9 februari 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 februari op bij Toos
de Bree? Telefoon 050- 4031296.

Vooraankondiging Paasbrunch

Op maandag 28 maart, 2e paasdag, kunt u deelnemen aan
de Paasbrunch in de Buurthuiskamer.Tussen 13.00 tot ca.
15.00 is er een warm/koud buffet. De kosten bedragen € 6.50
P.P. U kunt zich opgeven tot uiterlijk donderdag 24 maart bij
Erna v.d. Hoek. Tel. 050-4031678. (We hebben plaats voor
max. 24 personen).

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

8, 22 februari
26 februari
1 februari
2 februari
elke donderdag
elke werkdag
zondag 14 & 28 febr
elke werkdag
elke werkdag

10.30 - 11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
10.00 - 12.00 Janny Kits, 050-4031358
14.00 - 16.30 Rien Geertsema, 050-4031276
9.30 - 11.00
Trijn de Boer 0594-503684
10.00 - 14.00	Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opg. dinsdag tevoren voor 18.00)
10.00 -12.00
15.00 - 17.00
10.00 - 12.00
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

Klusverzoek NL Doet 13 maart 2016
Op dit formulier kunt u aangeven welke klus u heeft voor het NL Doet-Klusteam.Materiaalkosten zijn voor uw eigen rekening.
Tevoren nemen wij contact met u op. Vragen? Loes Lestestuiver 06-25475198
Klus:

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Naam

..............................................................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................................................
Telefoon..............................................................................................................................................................................................
Ik kom wel / niet stamppot eten in de Buurthuiskamer
Formulier voor 10 maart as inleveren in de groene brievenbus bij de Buurthuiskamer, Kloosterstraat 19

