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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 mei plaatsen? Meld dit voor 20 mei bij Addie
van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Adverteren in de Buurtkakel

Steeds meer en meer wordt de Buurtkakel gelezen, via de website www. Buurthuiskameraduard.nl of via de papieren versie die
bij verschillende adressen is af te halen. Daarnaast groeit ook de
lijst met email adressen voor het ontvangen van de digitale versie.
Ook steeds meer mensen weten de weg naar de Buurtkakel te
vinden door een mail te sturen naar buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl en zo hun kopij aan te leveren. Vanaf nu willen wij
ook bedrijven en ander geïnteresseerden ruimte aanbieden om te
adverteren in de Buurtkakel. Hebt u hier belangstelling voor, stuur
dan een mail naar ons redactie adres voor de advertentiekosten.
Wij nemen dan contact met u op.

niet een spoedcursus schoenlappen begonnen, maar laten het
over aan de deskundigen. U mag uw schoenen die een reparatie
verdienen wel bij ons brengen. Openingstijden van de winkel: dinsdag-vrijdag van 13.00-17.00 uur. De openingstijden zijn ook nieuw!
Met meer vrijwilligers kan het weer veranderen, dus zegt het voort
aan degene die zoiets zoekt als vrijwilligers werk. Welkom!
Dieneke Kloosterman

Collecte Reumafonds

Tot 1 juli exposeert Lies Leeuwerink in de Buurthuiskamer.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

De collecte voor het Reumafonds heeft een mooi bedrag opgebracht van 789,69 euro in Aduard/ Den Ham en Den Horn. Dat is
lager dan andere jaren, maar met zo weinig collectanten toch een
heel mooi bedrag. Volgend jaar hopen we weer met meer mensen te zijn! Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk
dank, namens de Reumapatiënten en het Reumafonds. .
Rolf Busker en Dieneke Kloosterman

De Voedselbank in de maand juni

Mountain bike groep Aduard

Expositie Buurthuiskamer Aduard

In de maand mei kunt u de voedselbank blij maken met blikjes
vlees, blikjes vis en rookworst. Tot donderdag 26 mei kunt u deze
spullen naar de Buurthuiskamer te brengen, elke werkdag tussen
10 en 12 uur. Het adres is Kloosterstraat 19. Vast hartelijke dank!

Uit de buurthuiskamer / de buurttafel

Op 18 april was de mannensoos. Door 18 mannen werd er genoten
van koffie met overheerlijk appelgebak en slagroom, gemaakt door
Korry van der Laak. Er was nog over en dat was een geluk voor
de zangers en zangeressen die op 19 april weer uit volle borst de
liederen zongen. Het gebak werd gepresenteerd omdat de buurthuiskamer al drie jaar bestaat. De tijd gaat snel. In de afgelopen
weken hebben de vrijwilligers weer goed hun best gedaan bij het
koken voor de buurthuistafel. Een overzicht van de maaltijden.
31-03: Kippenpasteitje, bruine bonensoep met roggebrood en katenspek, chocolade /hazelnootvla
07-04:	
Champignonsoep, slavink, gekookte prei met Italiaanse
saus, gekookte aardappelen, rumrozijnenvla
14-04:	Gehakttaart in bladerdeeg, spinazie a la creme met ei, snijbonen, gebakken krieltjes, yohgurt met frambozensaus.
Hartelijke groet J.M. Meeuwsen

Nieuws van Jeugdwerk Aduard

Jeugdhonk de Kameleon is vanaf nu zo veel mogelijk elke vrijdag
geopend van 19.30 - 23.00 uur. Alle jeugd tussen de 10 & 18 jaar is
welkom! Gezellig samen zijn met vrienden en vriendinnen, muziek,
poolbiljart, darten. Wij zijn aanwezig voor jullie in de Kameleon.
Houd onze evenementenkalender op www.jeugdwerkaduard.nl of
Facebook in de gaten voor activiteiten die Jeugdwerk Aduard nog
meer organiseert! Wordt u ook Vriend van Jeugdwerk Aduard? Wij
kunnen uw hulp hard gebruiken. Aanmelden voor een zelfgekozen
vorm van sponsoring (kan ook in materiaal!)? Stuur een email naar
jeugdwerkaduard@gmail.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Schoenen repareren vanuit «Vannijs».

Een nieuwe activiteit, passend bij de naam van onze goede doelenwinkel. De Nederlandse vertaling is immers «opnieuw» en de
schoenmaker maakt de oude schoenen weer als vannijs. Wij zijn

Mijn naam is Adrian Blaauw en woon nu enkele jaren met plezier
in Aduard. De rust en ruimte Aduard vind ik heerlijk, de drukte kan
ik opzoeken. Ik wil graag een oproep doen voor het opzetten van
een mountain bike groepje in Aduard. Misschien zijn er meer mannen en vrouwen die ook graag meer willen bewegen en alleen fietsen minder leuk vinden. Mijn conditie is niet zo goed, maar ik wil
er graag aan werken en heb een goede fiets (geen racefiets). De
kans is groot dat ik de rij ga sluiten als we stoppen met fietsen: -)
De bedoeling is eenvoudig: “samen op de fiets de paden op en
met beleid aan je conditie werken en sociaal bezig zijn». Bij vragen
mag je mailen naar: adrian.blaauw@home.nl

Expositie Hamsterborg

Expositie op de Hamsterborg, Sietse Veldstraweg 25 te Den Ham.
De tentoonstelling toont werk van Reinier van den Berg uit Aduard
en Lianne de Haan uit Zuidhorn. Beide kunstenaars laten werk zien
dat zij in opdracht voor de openbare ruimte hebben gemaakt. Reinier heeft o.a. de in het oog springende zijkanten van het fietsenrek
aan de Friesestraatweg ontworpen en Lianne schilderde de staatsieportretten van koning Willem Alexander en koningin Maxima
voor de raadzaal van het gemeentehuis te Zuidhorn. Beide kunstenaars zullen op de tentoonstelling laten zien hoe zij vanuit een opdracht tot het ontwerp en de uitvoering zijn gekomen. Verder laten
Lianne en Reinier ook vrij werk als schilderijen, aquarellen en ruimtelijke objecten zien. De tentoonstelling is ‘s weekends open van
13.00 tot 17.00 uur. Behalve op zaterdag 21 mei, dan is het open
dag op de borg met mogelijkheid tot bezichtiging van de borg, met
veel gezellige kraampjes en streekproducten. Bij de borg valt dan
ook een knipkaart te halen om allerlei heerlijke hapjes te proeven!
(wel van te voren reserveren bij de heer Soek/ Piloersemaborg).
Data van de tentoonstelling: Zaterdagen: 7,14,21 mei Zondagen:
8,15,22 mei En maandag 2e Pinksterdag: 16 mei.

Eet club de Pollepel

Op dinsdag 10 mei kunt u weer bij Toos en haar assistenten eten,
in ’t Kapittel aan het Kaakheem. De laatste keer voor de zomer, de
Pollepel gaat daarna 3 maanden met vakantie. Op 10 mei beginnen we, net als anders, om 11.45 uur. Geeft u zich uiterlijk zondag
8 april op bij Toos de Bree? Telefoon 050- 4031296.

Muziekcafé

Dinsdagmorgen 17 mei is er weer Muziekcafé in de Buurthuiskamer. Van 10-12 uur kunt u weer lekker komen zingen. Martin Kamerbeek is van de partij en heeft mooi repertoire bij zich. Bijdrage
€ 1,00 p.p. Iedereen is van harte welkom!

Play back show

Wij, Marga en Henk, en Gerlinde van Essen van Grand café Brugzicht en het Mfc. de Meeden organiseren op zaterdag 21 mei een
Play back show. Waarschijnlijk krijgen we hierbij ook hulp van enkele leden van het Jeugdwerk Aduard. We op zoek naar natuurtalenten die het leuk lijken om zich hiervoor op te geven en mee
te gaan doen. Op 21 mei ‘s middags is het voor de jeugd van de
basisschool, en in de avond voor jeugd en volwassenen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, opgave kan via email:
grandcafebrugzicht@ziggo.nl met vermelding van je naam en
met welke act je wilt optreden. We hopen op veel aanmeldingen
zodat het een erg leuke activiteit wordt.

Met de Buurthuiskamer op stap:
Openluchtmuseum Het Hogeland

Dinsdagmiddag 24 mei gaat de Buurthuiskamer weer op stap.
Deze keer naar openluchtmuseum Het Hogeland in Warffum. We
vertrekken om 13.30 u. vanaf de Buurthuiskamer. Na een rit ‘binnendoor’ bezoeken we het Openluchtmuseum. Daar drinken we
koffie en hebben royaal gelegenheid om binnen en buiten het museum te verkennen. Om ongeveer 17.00 u. zijn we weer in Aduard.
Bijdrage is € 7,00 pp, te voldoen bij vertrek.
Opgeven: Janna Hamming, 050-4032055 (niet op maandag).

Vooraankondiging: informatiebijeenkomst Wonen
voor ouderen in Aduard, 14 juni

Wie ouder wordt denkt niet geregeld aan de woonsituatie over een
aantal jaren. Daarom organiseren we een informatie-bijeenkomst
in de Meeden, op 14 juni van 15.30 – 17.00 uur. ‘We’, dat is het Ouderenplatform Aduard e.o., de gemeente Zuidhorn, Wold&Waard
en de SWgZ. Om er toch eens met z’n allen bij stil te staan. Want u
wilt niet meemaken dat u bij het ouder worden met woonproblemen
wordt geconfronteerd, zoals moeten verhuizen naar een plek die u
eigenlijk niet in gedachten had. Dit is prima te voorkomen door nu
al maatregelen te nemen. Door bijvoorbeeld tijdig inschrijven voor
een huurwoning. Of door uw eigen woning aan te passen. Op deze
bijeenkomst hoort u er alles over. Tien jaar geleden was er ook een
bijeenkomst over wonen in de Meeden, met grote opkomst. We
hopen dat u ook nu allen komt!

High Tea in de Buurthuiskamer

Op dinsdag 21 juni (de langste dag) verzorgen Anja en Ellen een
High Tea in de Buurthuiskamer. We serveren dan diverse kleine
belegde broodjes, sandwiches, zoete hapjes, koffie, thee en fris
enz. We beginnen om 15.00 uur en zien wel hoe laat het wordt. De
kosten bedragen €7.50 p.p. We hebben plaats voor 16 personen
en u kunt zich opgeven tot 15 juni bij Ellen. Tel: 050 4031560 of 06
4132 1591 en het mailadres is: ellenwieringa@hccnet.nl.

Licht op Aduard, Open monumentendag 10 sept.

Het gemeentelijk comité Open Monumentendag heeft ons dorp
Aduard gekozen als bijzondere plaats voor de activiteiten in 2016.
Blijkbaar heeft het comité veel vertrouwen in de inzet van Aduarders voor hun dorp. Met uw hulp kan het een mooie manifestatie
worden. De plaatselijke werkgroep heeft een gevarieerd programma opgezet. De Abdijkerk, Rehobothkerk (Geref. kerk aan de Seinenstraat), Zuiderpoort en het kloostermuseum zijn open die dag.
Een hoofdrol speelt de Aduard 3D app met de 7 markers en de
11 informatieborden. Open Monumentendag heeft jaarlijks een bepaald thema. Dit jaar is dat “Iconen en symbolen”. Aansluitend zal
er in de Abdijkerk een tentoonstelling zijn van Avondmaal stellen.
In de Rehobothkerk komt een tentoonstelling van doopjurken en
trouwkleding. Voor deze tentoonstelling roepen we alle Aduarders
op die nog een doopjurk, trouwjurk, trouwpak of bruidsboeket hebben om dit beschikbaar te stellen voor één dag. Of het nu om oude
of nieuwe kleding gaat, de doopjurk of het bruidsboeket wel of niet
is ingelijst, alles is interessant. Als u niet in Aduard woont, maar wel
hier wel bent gedoopt of getrouwd, ook dan willen we heel graag
gebruik maken van uw “icoon”-kleding. We vragen u dringend om
contact op te nemen als u iets geschikts denkt te hebben.

Aduard 3 D in de hoofdrol

De Open Monumentendag wordt ook aangepakt om de bijzondere
Aduard 3 D app weer eens te showen. We willen bij alle 7 markers
een persoon neerzetten om aan bezoekers te laten zien wat er op
de marker is te zien. We doen een oproep aan u om een marker
te bemannen. Als u zelf geen geschikte tablet of smartphone hebt,
zorgen wij ervoor. Het kloostermuseum zorgt dat u voldoende weet
om bezoekers te helpen.
Oproep 1
meldt u aan voor de bezetting van een marker
voor een deel van de dag.
Oproep 2
stel uw ” icoon” beschikbaar voor de tentoonstelling: laat ons weten of we uw doopjurk of trouwkleding mogen
exposeren in de REHOBOTHKERK.
U kunt terecht bij het plaatselijk comité:
At Hof, Jess Ludwig, Leonie van Putten, Marian Matthijssen.

En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos
2, 23 mei
10.30 - 11.30
Hidde Leeuwerink 050-4031510
Bingo
27 mei
10.00 - 12.00
Janny Kits, 050-4031358
Schilderclub
4 april
14.00 - 16.30
Rien Geertsema, 050-4031276
Welfare
3 mei
9.30 - 11.00
Trijn de Boer 0594-503684
Buurttafel
elke donderdag (5 mei niet) 10.00 - 14.00	Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opg. dinsdag tevoren voor 18.00)
Koffie drinken
elke werkdag
10.00 -12.00
en op zondag 3 en 17 april 15.00 - 17.00
Boeken ruilen
elke werkdag
10.00 - 12.00
Lenen hulpmiddelen elke werkdag
10.00 - 12.00
Vanwege de Feestdagen is de Buurthuiskamer op donderdag 5 mei en op maandag 16 mei (Pinksteren) gesloten
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

