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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 november plaatsen?
Meld dit voor 22 oktober 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

Gedurende de maand oktober heeft de voedselbank behoefte aan blikgroenten en vruchten in blik, appelmoes, groot en
klein. Deze producten kunt u inleveren op maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Alvast hartelijk bedankt!

Aduard 825 - Aduard 800

Volgend jaar vieren we het 825 jarig bestaan van Aduard.
Daarbij denken nog velen terug aan 1992 toen we een heel
jaar festiviteiten in ons dorp hadden.
Jan Oomkes heeft zijn fotoarchief van Aduard 800 aan
Dorpsbelangen ter beschikking gesteld ,die de foto’s allemaal op
www.aduard800.nl heeft geplaatst. Ze zijn keurig per evenement ingedeeld, en dat zijn er vele.
Als voorbereiding op 2017 kunt U dus eerst nog even rustig
en uitgebreid nagenieten van Aduard 800 , waaraan het hele
dorp meewerkte.

Lezing Amerikareis familie van Rossum vrijdag 7
oktober as.

Deze zomer waren Addie en Wouter van Rossum op reis
door Amerika. Ze maken ons graag deelgenoot van de belevenissen en hebben prachtige foto’s. Komt u ook luisteren?
Het is in de Buurthuiskamer, vrijdag 7 oktober, van 10-12
uur.

Eetclub de Pollepel

Iedere tweede dinsdag van de maand, dus op 11 oktober. ’t
Kapittel (aan het Kaakheem), 11.45 – 13.00 uur.
Kosten € 5,00. Contactpersoon Toos de Bree, telefoon 0504031296. Uiterlijk de zondag tevoren opgeven.

Jong van Hart in Aduard

Het is bijna zover, donderdag 13 oktober gaat het 70+ rockkoor uit Groningen een groot optreden verzorgen in Hotel/
Rest. Aduard. Aanvang 20.00 uur. Deze enthousiaste groep
wordt begeleid door een professionele band, hetgeen een
extra dimensie geeft aan deze avond. Elk optreden is een

succes, want iedereen fleurt op bij muziek uit zijn jeugd.
Om in de sfeer te komen kunt U alvast een kijkje nemen
op www.JongvanHart.nl.
De kaartverkoop is in volle gang. Entree €15,voorverkoop
€10 bij Rest. Aduard en €5 in combinatie met een diner (van
1-13 oktober).

Creatieve Club met Ruurdtje Scheper

Maandag 17 oktober as. is er een creatieve middag in de
Buurthuiskamer. Macramé raakt weer ‘in’. Wie kan het nog?
En wie wil het leren? Ruurdtje Scheper heeft leuke ideeën
en helpt u op weg. Het is van 14 – 16 uur. Meer informatie
volgt op de posters die 14 dagen tevoren in het dorp hangen.
Graag uiterlijk donderdag 13 oktober as. opgeven bij Loes
Lestestuiver, 06-25475198 of l.lestestuiver@swgz.nl.

Boekenpraat

Op vrijdag 21 oktober van 10.30 tot 12.00 uur houd ik weer
een boekenpraatje in de Buurthuiskamer. Ik ga het over
nieuwe boeken hebben , Groninger boeken, Friese boeken,
streekboeken..
Wie heeft er nog iets moois om voor te dragen in het Gronings? Of een ander mooi verhaal, gedicht of wat dan ook?
Neem het mee! Tot vrijdag de 21e. Groet, Marijke Lap.

Uitstapje Buurthuiskamer: dinsdag 25 oktober

Dinsdag 25 oktober gaan we ’s middags weer op stap. Bestemming deze keer: de Orchideeënkas Reinhart in Haren.
We vertrekken om 14.00 uur bij de Buurthuiskamer en zijn
om ongeveer 17.00 uur weer terug.
Kosten € 4,00 euro + € 2,00 voor de chauffeur. Graag betalen bij vertrek Buurhuiskamer.

Griepvaccinatie

In huisartsenpraktijk Aduard worden de griepprikken dit jaar
gegeven op woensdag 26 oktober tussen 16.00u – 17.30u
en donderdag 27 oktober tussen 16.00u – 17.30u. Begin
oktober krijgen de mensen die voor een griepprik in aanmerking komen een oproep.
Indien u niet op één van deze data kunt komen of als u geen
oproep krijgt, maar wel denkt in aanmerking te komen voor
een griepprik, dan kunt u contact opnemen met de assistente (tel 050-4031341)

Het Poffertpad

Zaterdag 27 augustus was het feest tussen Den Horn en
buurtschap De Poffert. Wethouders en Sinterklaas openden, op ludieke wijze, samen het Poffertpad: een prachtig
nieuw fietspad langs de Zuidwending, inclusief kanosteiger.
De aanleg van het fietspad is gecombineerd met de aanleg van een ecologische oever van de Zuidwending. De gemeente zal binnenkort het fietspad nog verder verfraaien,
onder meer het hekwerk, een bankje en de bewegwijzering.
(het-westerkwartier.nl)

Kookrubriek:

Alweer bijna een maand voorbij. Soms lijkt het dat de tijd
vliegt. We hebben een mooie nazomer gehad en dat had
ook invloed op de menu’s die op tafel kwamen. Over het
algemeen waren de aangeboden maaltijden zomers en licht
verteerbaar. Nu de R weer in de maand is gekomen zal dat
ook invloed hebben. Het komt er op neer dat de koks en
kokkinnen een vitaminerijke en smakelijke maaltijd moeten
bereiden. Daarbij mag niet worden vergeten dat het budget
ook verantwoord moet zijn. De volgende menu’s werden de
afgelopen tijd gepresenteerd:

25-08: Aardappelsalade, pommes frites, gebakken kabeljauw, ijsbergsla, appelkwarktaart.
01-09: Champions met gehaktballetje, kip met tomaat, ui
en geitenkaas, Griekse yoghurt met aardbeien, honing en
nougatine.
09-09: Tomatensoep, twee kleurenpasta, championragout
en ham, flensjes met vers fruit en ijs.
15-09: Kippensoep, Chickentonight met prei en rijst, stokbrood met kruidenboter, ijs met vers fruit en slagroom.
Binnenkort ga ik zelf ook weer koken.
Hartelijke groet, Jan Meeuwsen.

(Medisch) Pedicure

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

En verder in de Buurthuiskamer:

Mannensoos ..................... 10, 24 oktober.........................10.30 - 11.30........ Hidde Leeuwerink 050-4031510
Welfare.............................. 4 oktober.................................9.30 - 11.00 ......... Trijn de Boer 0594-503684
Schilderclub....................... 10 oktober...............................13.30-16.30 ......... Rien Geertsema 050-4031276
Bingo................................. 28 oktober...............................10.00 - 12.00........ Janny Kits, 050-4031358
Buurttafel........................... elke donderdag.......................10.00 - 14.00........ Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opgeven)
Koffie drinken.................... elke werkdag en op................10.00 - 12.00
.......................................... zondag 9, 23 oktober..............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

