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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 oktober plaatsen?
Meld dit voor 22 september bij Addie van Rossum Lestestuiver, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 Oktober as. exposeert Mona Salomons in de Buurthuiskamer.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

Start nieuw activiteitenseizoen:

Het is alweer september. De zomer haast achter de rug maar het
leuke is dat veel activiteiten weer starten! Hier een greep uit het
aanbod:

Schilderclub

Eerste maandag van de maand, te beginnen op 5 september.
Buurthuiskamer, 14.00 – 16.30 uur. Kosten € 5 per keer. Contactpersoon: Rien Geertsema, telefoon 050 - 4031276.

Welfare

Eerste dinsdag van de maand, te beginnen op 6 september. Buurthuiskamer, 9.30 – 11.00 uur. Kosten: geen.
Contactpersoon: Trijn de Boer, 0594-503684.

MBvO

Iedere woensdag, te beginnen op 7 september. Het Hoge Hof,
10.15 – 11.15 uur. Kosten: € 45 voor 15 lessen.
Contactpersoon: Wietske Oosterhoff, telefoon 050-4031254.

Volksdansen

Iedere woensdag, te beginnen op 14 september. MFC de Meeden, 13.45 – 15.00 uur. Kosten: € 37,50 September t/m december.
Contactpersoon Diny Postma, telefoon 050-4031371 en Roelie v.d.
Grijspaarde, 050-4032344.

Sport en spel voor 55 +

Iedere woensdag, te beginnen op 7 september. MFC de Meeden
(gymzaal), 9.00 – 10.00 uur. Kosten € 45 voor 15 lessen.
Contactpersoon Gerkina Doze, telefoon 06-25413243.

Eetclub de Pollepel

Iedere tweede dinsdag van de maand, te beginnen op 13 september. ’t Kapittel (aan het Kaakheem), 11.45 – 13.00 uur.
Kosten € 5,00. Contactpersoon Toos de Bree, telefoon 0504031296. Uiterlijk de zondag tevoren opgeven.

Voedselbank
Gedurende de maand september heeft de voedselbank behoefte
aan houdbare zuivelproducten, zoals houdbare melk en drinkyoghurt. Deze kunt u in de Buurthuiskamer inleveren op maandag t/m
vrijdag van 10.00-12.00 uur. Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Voorbereidingen toneelstuk voor Aduard 825
(2017)
Het lijkt de Buurthuiskamer geweldig om volgend jaar, als Aduard
haar 825-jarig bestaan viert, een avondvullend programma te verzorgen in De Meeden. Het gaat om een eenakter, muziek en een

Rad van Avontuur. Op woensdagmorgen 17 augustus is een aantal Aduarders bij elkaar gekomen om plannen te maken voor de
eenakter. Het was een inspirerende bijeenkomst met leuke ideeën.
Een werkgroep gaat er nu mee aan de slag. Als er meer bekend
is over het stuk en het aantal benodigde deelnemers dan zal de
werkgroep van zich laten horen (omstreeks oktober). Voor meer
informatie kunt u terecht bij Geert van der Hoek, 050-4031678 en
Roelf Pijpker r.pijpker@buurthuiskameraduard.nl

Gezocht: FOTO

Wie o wie heeft nog een foto van de oude brandweerkazerne, die
vroeger op de hoek van de Lindt en de A. Coendersstraat stond?
Dorpsbelangen Aduard 825 is bezig met de voorbereiding van een
wandeling door ons dorp, met speciale aandacht voor het recente
verleden. De bedoeling is dit aanschouwelijk te maken met foto’s
van hoe Aduard er voorheen uitzag. Bovengenoemde foto missen
we nog. Kunt u ons helpen? We horen het graag. Hidde Leeuwerink, 050-4031510.

Uitstapje Buurthuiskamer: bezoek
Kloostermuseum

Op woensdagmiddag 7 september as om 14.00 uur is er weer
een Buurthuiskameruitstapje. Deze keer dichtbij: we gaan naar het
Kloostermuseum. Als u altijd al van plan was nog eens te gaan,
maar het is er nog niet van gekomen, pak dan uw kans. Wie de verhalen hoort en de maquette ziet, blijft zich verbazen. Wat een historie…Kosten € 6,00. Aanmelden bij Janna Hamming, 050-4032055,
betalen kan bij vertrek in de Buurthuiskamer.

Creatieve Club met Sandra Kleine

Dinsdag 13 september as. is er een creatieve middag in de Buurthuiskamer. Onder leiding van Sandra Kleine maakt u een mooie
kaart en een cadeautasje. De materialen zijn aanwezig, u hoeft zelf
niets mee te nemen. Het is van 14 – 16 uur en de kosten zijn €5,00.
Graag uiterlijk 9 september as. opgeven bij Loes Lestestuiver, 0625475198 of l.lestestuiver@swgz.nl.

Woensdag 14 september, pannenkoeken eten
voor jong en oud!

Het traditionele pannenkoeken-eten op 5 mei ging dit jaar niet
door: Hemelvaartsdag viel op 5 mei. De kokkies betreurden dat
en stelden voor het na de vakantie te doen. Goed plan! Wie zin
heeft in pannenkoeken, jong én oud, is op 14 september welkom!
Jan Kooy en Peter Blok zijn de kokkies van dienst en u weet het:
dan komt het helemaal in orde! Het is van 12.00 uur tot 14.00 uur.
Kosten: € 0,50 per pannenkoek, met koffie of limonade erbij €1.

‘Walking Dinner’, Burendag, 24 september

Op Burendag, op zaterdag 24 september, organiseren MFC De
Meeden, het Hoge Hof, het Kloostermuseum en de Buurthuiskamer een ‘Walking dinner’. Dat houdt in dat de maaltijdgangen op
verschillende plekken gegeten worden. programma:
10.00 uur 	Ontvangst Kloostermuseum (museum gaat om 10.00
uur open) met koffie en koek. Uitleg over het verloop
van de dag.
10.45 uur: 	Wandeling langs de contouren van het klooster.
11.45 uur:
Soep eten in het Hoge Hof
12.45 uur: 	Uitleg bij de ‘marker’ van het Wonder van Aduard bij
het Hoge Hof
13.00 uur:
Hoofdgerecht in De Meeden
14.00 uur:
Vertrek De Meeden naar Buurthuiskamer
14.15 uur: 	Toetje in de Buurthuiskamer en afsluiting
Kosten € 6 per persoon (door een bijdrage van het Oranje Fonds
kunnen we de prijs laag houden), te voldoen bij aanvang in het
Kloostermuseum. Graag gepast betalen, u kunt niet pinnen.
U kunt zich tot en met maandag 19 september opgeven in de
Buurthuiskamer ( door de week open van 10.00 – 12.00 uur) of via
vraag@buurthuiskameraduard.nl. Maximaal aantal deelnemers
is 40, dus wees er snel bij!

(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

Muziek in de Buurthuiskamer

Op dinsdag 20 september kunt u weer lekker komen zingen. Wie
een instrument bespeelt kan die meenemen en verder zien we wel
wat we doen. Het is gratis, u bent van harte welkom van 10–12 uur.

JONG van HART

Dat zijn de mensen van de Buurthuiskamer. Maar Jong van Hart is
ook de naam een bijzonder koor uit Groningen, namelijk een 70+
rock-koor. Het koor wordt begeleid door een professionele band en
zingt o.a. elk jaar op Noorderzon. Ook hebben ze meegewerkt aan
de voorstelling van Wim T. Schippers in de Stadschouwburg. En
dit koor gaat nu optreden in Aduard op donderdag 13 oktober in
Hotel/Rest.Aduard, aanvang 20.00 uur. Het belooft een swingend
avondje te worden. Entree €15,-, voorverkoop € 10,- bij Rest. Aduard, en € 5,- in combinatie met een diner (van 1-13 oktober).

Kookrubriek

Beste lezers, de zomer zit er al weer bijna op. Hoewel we hebben
volgens de berichten nog best zonnige en warme dagen tegoed.
Laten we het hopen, want voor je het weet zit de R weer in de
maand. Dat klinkt een beetje bedreigend, maar denk maar aan wat
de herfst en winter aan heerlijke gerechten heeft te bieden. Maaltijdsoepen als snert en bruine bonensoep en diverse stampotten,
allemaal erg lekker en gezond eten. De afgelopen weken is er ook
weer lekker gegeten in de “Buurthuiskamer”. Er waren de volgende
menu’s:
04-08	Gehaktbal met rösti, sperziebonen met spek en ui, yoghurt met rode bessen.
11-08	Championsoep met spekjes en ei, slavink met krielaardappeltjes, bloemkool, broccoli met kaas, fruitsalade, ijs
met cranberrysaus en pindarotsjes.
18-08	Afghaans en Surinaams eten: gebakken banaan, rijst met
worteltjes, rozijnen en nootjes, kippenpootje en gehaktballetje met saus, salade, vanille vla met slagroom.
Wat de koks en kokkinnen al niet bedenken om u lekker en gezond
te laten eten, in een woord fenomenaal!
Tot later, J.M.Meeuwsen.

En verder in de Buurthuiskamer:

Mannensoos .......................... 12, 26 september......................... 10.30 - 11.30............Hidde Leeuwerink 050-4031510
Bingo...................................... 30 september............................... 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................................ 10.00 - 12.00
zondag 11, 25 september............ 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 / 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

