Buurtkakel
een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD 2e Jaargang nr. 4, november 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 december plaatsen?
Meld dit voor 22 november bij Addie van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 december as. exposeert Tonny Kruizinga in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 –
12.00 uur.

Voedselbank

Huisartsenpraktijk Aduard op 18 nov. Gesloten.

De praktijk wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Niekerk (tel: 0594-503737; toets 1).

Kerstkaarten maken met Sandra Kleine

Van de voedselbank ontvingen wij een dankbrief voor onze
inzet. Allemaal hartelijk dank voor de ingeleverde producten!
Gedurende de maand november heeft de voedselbank behoefte aan koffie, thee, koffiemelk.
Deze producten kunt u inleveren op maandag t/m vrijdag
van 10.00 – 12.00 uur. Alvast hartelijk bedankt!

Op dinsdag 22 november geeft Sandra Kleine een workshop Kerstkaarten maken, in de Buurthuiskamer. We gaan
3 kerstkaarten stempelen en inkleuren met inkt en vervolgens in elkaar zetten. Kosten 5 euro per persoon. Het is van
13.30 – 16.30 uur en u kunt zich tot vrijdag 18 november
opgeven bij Loes Lestestuiver, 06-25475198 of
l.lestestuiver@swgz.nl.

Losse of verzakte tegels

Snertdag Buurthuiskamer

Ziet u in het dorp verzakte tegels of andere lastige hobbels
in de voetpaden? Dan kun u dat melden bij de gemeente.
Zij zorgen ervoor dat ernaar gekeken wordt. Melden kan telefonisch (0594) 50 88 88 en digitaal via www.zuidhorn.
nl/inwoners/producten-en-diensten_3130/product/melding-openbare-ruimte_1138.html

Hulpmiddelen gevraagd

Bij de Buurthuiskamer is een uitleenmagazijntje van ingebrachte hulpmiddelen. Helaas moeten we nog weleens ‘nee’
verkopen als men vraagt om elleboogkrukken. Wie heeft
een tip hoe we de voorraad krukken kunnen aanvullen?
Graag doorgeven aan Erna van der Hoek, 050-4031678.

Eetclub de Pollepel

Op 8 november is er weer ‘Pollepel’. In ’t Kapittel (aan het
Kaakheem) kunt u dan komen eten bij Toos en haar assistenten. Het is van 11.45 – 13.00 uur. Kosten € 5,00. Contactpersoon Toos de Bree, telefoon 050- 4031296. Uiterlijk de
zondag tevoren bij Toos opgeven.

Lezing De Rijdende Notaris in de Buurthuiskamer

Wat moet je weten over ‘notaris-aangelegenheden’ als je
ouder wordt? U staat er vast niet geregeld bij stil. Daarom
komt notaris Kluitenberg in de Buurthuiskamer om u hierover te informeren. Het is op maandag 14 november as.
van 10.00 – 12.00 uur.

Op zaterdag 26 november is er in Aduard weer een SNERTDAG. Jan Oomkes en Jan Meeuwsen gaan met steun van
Johan Kuilman dit jaar de uitdaging aan om 100 liter snert te
koken. Wie wil, kan die dag tussen 12.00 en 14.30 uur snert
kopen voor een bedrag van € 4,50 per liter.(ook geschikt
om in te vriezen). Dit jaar is er ook voor de liefhebbers een
vegetarische variant van Snert. Helpt u mee om de pannen
leeg te krijgen? De opbrengst is voor de Buurthuiskamer.
Bestellen kan t/m woensdag 23 november via de intekenlijst in de Buurthuiskamer of telefonisch bij Erna van der
Hoek, 050-4031678. Bij keuze voor de vegetarische snert
dit nadrukkelijk vermelden bij de bestelling! Op verzoek kan
de snert thuis bezorgd worden, dat graag bij de bestelling
vermelden.

Benefiet - High Tea

Wij nodigen u graag uit voor een Benefiet - High Tea op 6
november 2016 van 14.00 – 17.00 uur in Het Rechthuis aan
de Burg. Seinenstraat 3 te Aduard
Entree: € 10,00 p.p. Kinderen tot 5 jaar gratis
Graag opgeven via hofstraataduard@gmail.com
Met de opbrengst kunnen we de Kerstman tijdens Kerst in
de Hofstraat voorzien van cadeautjes voor de kinderen.
Hartelijke groet, Kerst in de Hofstraat commissie

Actie4kids

Al een aantal jaren zet een groepje vrijwilligers zich in om de
schoenendoosactie van actie4kids in Aduard en omstreken
te organiseren. Ook dit jaar gaan we dat weer doen en hopen we bij veel kinderen in arme landen die door armoede
of door oorlog waarschijnlijk nog nooit een cadeautje gehad
hebben een glimlach op hun gezicht te brengen. Dit jaar
gaan de dozen naar kinderen in West-Afrika, Oost-Europa
en het Midden Oosten.
Niet alleen voor kinderen is het leuk om een schoenendoos
te versieren maar ook volwassenen die wat willen doen
kunnen een doos versieren en vullen met schoolspulletjes(
schriften, pennen, kleurpotloden/potloden) toilet spulletjes(
bv washandje, zeep, tandenborstel en tandenborstel, kam /
spiegeltje) sokken/ondergoed en speelgoed. Op dinsdag 8
nov om 15.15 uur op het leerplein in de Adeborgh school
gaan wij samen met kinderen/ouders dozen versieren.
Wilt u geen schoenendoos versieren maar wel iets
doen, speelgoed, schoolspulletjes en toiletspulletjes of een
donatie zijn altijd welkom. Dozen of spulletjes zijn tot 20 november in te leveren bij:
Frederike de Jonge, Westersingel 21
Bea van der Veen, E H Woltersweg 5
Carin Kazemier, Sietse Veldstraweg 9

Op maandag 26 december, 2e kerstdag,

zetten Ellen en Peter weer een kerstdiner voor u op tafel.
Het begint om 13.00 uur en de kosten zijn € 6.50 p.p.
U kunt zich tot 20-12 opgeven bij Ellen Wieringa.
Tel: 050-4031560 of 06-4132 1591.
Mail adres: ellenwieringa@hccnet.nl
Wij hopen dat het net zo gezellig wordt als vorig jaar.

Plaatselijk Nut

Het Plaatselijk Nut Aduard heeft voor het seizoen 20162017 weer een interessant en gevarieerd programma samengesteld. Alle belangstellenden zijn van harte welkom,
dus laat dit programma ook zien aan uw vrienden, bekenden
en buren. Hoort zegt het voort ! De bijeenkomsten zijn in de
Meeden.
•

Woensdag 16 november 2016
“Allergie: definitie, vormen van allergie, ontstaan en behandeling” door de heer Dr. H.L.A. Nienhuis, allergoloog
UMCG
• Donderdag 19 januari 2017
	“Persoonlijke Financiële Planning: Nut of …?” door de
heren Egbert Ludwig en Wim Janse.n Namens de Stichting Pro Deo Planner
• Dinsdag 21 februari 2017
	Natuurfilm: “In het land van de Drentsche Aa” Gepresenteerd door mevr. Janetta Veenhoven en/of de heer
Henk Bos, Nighthawk Productions Assen

• Woensdag 12 april 2017
	“Reisreportage over Groenland en Spitsbergen en/of
IJsland” door de heer W.D. Reitsma, Groningen
• Vrijdagmiddag 12 mei 2017
	Rondvaart door de stad Groningen, met na afloop koffie
met gebak in het Medini Restaurant bij het Groninger
Museum.

Kookrubriek

Ook in de afgelopen maand werd er weer internationaal gekookt in de Buurthuiskamer. Zo zijn er onder de koks vogels
van diverse pluimage, Surinaamse, Afghaanse, Antilliaanse,
Armeense en natuurlijk van Nederlandse afkomst. Een en
ander zorgt ervoor dat je regelmatig verrast wordt door hetgeen er gepresenteerd wordt op tafel. De menu’s van deze
maand waren:
06-10: Hutspot met een oer-Hollandse gehaktbal en zelf gebakken appeltaart met slagroom.
13-10: Rösti met jam, lente uiensoep, nasi-goreng met atjar
en custard vla.
20-10: Een nationaal gerecht met Armeense “Gashlama”.
Dat is een stoofschotel met rundvlees, aardappelen, wortel,
paprika, tomaten op smaak gebracht met zout en koriander. Met daarbij een maaltijdsalade en stokbrood. Toetje van
dubbelvla met slagroom.
Hebt u door het lezen al trek gekregen? Hartelijke groet, Jan
Meeuwsen

Een groot feest

Dat was het optreden van het 70+rock-koor Jong van Hart
uit Groningen op 13 oktober In de grote zaal van Hotel/Rest.
Aduard. Naast rocknummers zong het koor vele bekende
liedjes uit de jaren 60/70, maar ook het songfestivallied van
Douwe Bob.
Het enthousiaste publiek genoot met volle teugen, zong mee
,klapte, danste en liep zelfs een polonaise. Het koor werd
begeleid door een professionele band, alle leraren aan de
muziekschool Groningen, die deze voorstelling een extra dimensie gaven.
Bij de toegift “Kom van dat dak af” ging het dak er bijna af.
Na afloop werd het feestje nog even voortgezet, toen Kingma rondging met grote schalen bitterballen.
Al met al een geweldige avond.

(Medisch) Pedicure

M. Dijkema
Behandeling op afspraak
Bel na 18.00 voor het maken van een afspraak: 050 - 4031779 of
06- 27 12 1646
jan.dijkemajr@ziggo.nl
Kloosterstraat 19, Aduard

Boekenpraat

Onder de bezielende leiding van Marijke Lap hebben de
ongeveer 15 bezoekers allerlei boeken besproken. Marijke
had gevraagd om iets mee te nemen. Sommigen hadden
boeken meegenomen en ook gedichten. Er waren bijdragen van de heren Arkema en Wolters en mevrouw Wijma.
Natuurlijk had Marijke ook het een en ander meegebracht.
Onder het genot van een lekker bakje koffie hebben wij
een inspirerende ochtend beleefd. Het is goed te zien dat

mensen ontzettend veel plezier beleven aan het lezen van
boeken, proza en poëzie. Aan de lezers van de Buurtkakel
wil ik zeggen: “bezoek ook eens zo’n ochtend”. Deze ochtenden worden altijd aangekondigd in de Buurtkakel. Het is
de moeite waard.
Vriendelijke groet, Jan Meeuwsen.

En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos ..................... 7, 21 november......................10.30-11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
Welfare.............................. 1 november.............................09.30 – 11.00 Trijn de Boer 0594-503684
Schilderclub....................... 7 november.............................13.30-16.30 Rien Geertsema 050-4031276
Bingo................................. 25 november...........................10.00 -12.00 Janny Kits, 050-4031358
Buurttafel........................... elke donderdag.......................12.00-14.00 Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opgeven)
Koffie drinken ................... elke werkdag en op................10.00-12.00
.......................................... zondag 6 en 20 nov................15.00- 17.00
Boeken ruilen ................... elke werkdag..........................10.00- 12.00
Lenen hulpmiddelen.......... 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 / of 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

