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

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 febr. as. exposeert Klary Postmus in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10 – 12 uur.

De Voedselbank in de maand januari

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in december.
Ook in januari kunt u op iedere werkdag, tussen 10 en 12
uur, spullen brengen naar de Buurthuiskamer.

Nieuwjaarsinstuif Buurthuiskamer

Op vrijdag 6 januari houdt de Buurthuiskamer de Nieuwjaarsinstuif. U bent welkom! Het is van 10 uur – 12 uur.

Schilderclub Buurthuiskamer Aduard

Maandag 9 januari komt de schilderclub Buurthuiskamer
Aduard weer bij elkaar. Als u het leuk vindt om weer eens
te tekenen of schilderen dan bent u van harte welkom. Het
is van 13.30 -16.30, kosten € 5,-, adres Kloosterstraat 19,
Aduard. Meer informatie bij Rien Geertsema, 050-4031296.

Eetclub de Pollepel

Op dinsdag 10 januari 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 Piet Helmholt over ‘Voorkómen
fietsincidenten’

Op vrijdag 13 januari van 10.00 tot 12.00 uur komt Piet
Helmholt in de Buurthuiskamer. Hij werkte bij de Verkeerspolitie en is gevraagd om over het voorkómen van fietsincidenten in het verkeer te spreken. Vooral bij ouderen leidt
verkeersdeelname in de winter soms tot vallen. Piet is al
twee keer eerder in de Buurthuiskamer geweest en iedere
keer een succes. Dus kom erbij en doe er uw voordeel mee!

Op stap met de Buurthuiskamer Aduard:
Mosterdmuseum Eenrum

Op dinsdag 17 januari gaat de Buurthuiskamer weer op
stap. Gaat u mee? Via een toeristische route gaan we naar
Eenrum. We krijgen een rondleiding in het Mosterdmuseum
en uiteraard is er koffie met iets lekkers. Kosten € 6 + € 2
voor de chauffeur. Betalen is bij vertrek. Opgeven bij Janna
Hamming, 050-4032055. Verzamelen om 13.00 uur in de
Buurthuiskamer, vertrek om 13.15 en c.a. om 16.30 terug.

Bijeenkomst Addie van Rossum over
Eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan

U heeft het vast wel eens meegemaakt: een bekende overkomt iets akeligs, je ziet deze persoon op straat en aarzelt:
wat zal ik doen, erover beginnen of niet? Of u bent op een
bijeenkomst waar u niemand kent en niemand spreekt u
aan, durf je dan zelf?
Op vrijdag 20 januari hebben we het hierover in de Buurthuiskamer Aduard. Het is van 10.00 tot 12.00 uur.

Verhalentafel in de Buurthuiskamer Aduard

Terug van weggeweest: de Verhalentafel. Tijdens de Verhalentafel is er ruimte om op je gemak je verhaal te doen of te
luister en naar de verhalen van anderen. Deze keer is het
onderwerp ‘Badhuisverhalen’. Ging u vroeger ook? Handdoek mee, dubbeltje in de zak? Kom met uw verhaal of kom
lekker luisteren. Het is op dinsdag 24 januari van 10.00 tot
12.00 uur.

Bingo in Den Horn

U bent hartelijk welkom bij de bingo in het Hornhuis, Dorpsstraat 22 op 25 januari, aanvang 20.00 uur.
Wilt u informatie? Dan kunt u bellen met Truus Sanders: tel:
050-5515758. Opgave is niet nodig.

Creatieve Club Aduard

Dinsdag 31 januari is er weer een creatieve middag in de Buurthuiskamer, onder leiding van Sandra
Kleine. Meer informatie vindt u half januari op de posters in
het dorp.

Snertactie

Vrijdagmiddag 25 november ging ik op weg naar de Buurthuiskamer. Daar aangekomen kwamen heerlijke geuren mij
buiten al tegemoet. Binnen trof ik twee heren aan, Jan Oomkes en Johan Kuilman. Zij waren druk bezig met het snijden
van uien. Op het vuur stond een joekel van een pan waar
diverse groentes en vlees aan het sudderen waren. Het ging
de heren niet hard genoeg, de pan was te groot en het fornuis te klein. Op de tafel stonden schalen en pannen vol met
gesneden wortels en prei plus selderij. Ondertussen kwam
ook Jan Meeuwsen binnen.
Het bleek dat de heren al de hele ochtend bezig waren met
het snijden van groenten. De dag tevoren had Jan Oomkes
al vele potten vegetarische snert gekook en deze stonden in
potten klaar om in de koelkast gezet te worden.
>>

Ik vond het opvallend rustig in het buurthuis en zei dit tegen
de heren. Ze waren hier erg blij mee, want dan konden ze
hun gang gaan en in alle rust de snert koken. Ook ik had
daar verder niets meer te zoeken en wenste hun veel succes en sprak mijn bewondering voor hun harde werken uit.
Uit de media kon u lezen dat de snert op zaterdag door alle
liefhebbers is opgehaald. 
Antje Wagenaar.

Kindermiddag

Op 21 december hebben 30 kinderen onder de bezielende
leiding van Carmelita Groefsema taarten versierd, die Carmelita van te voren had gebakken. Vele fraaie versieringen
kwamen op de taarten. De kinderen vonden het heel erg
leuk. Super.

(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

Kookrubriek

In de maand december werden de volgende maaltijden bereid:
1-12: Surinaamse roti met kipfilet, aardappel en kousenband. Toetje: dubbelvla chocolade/vanille met slagroom
8-12: Cordon blue, gekookte aardappelen, tuinkruiden jus,
witlof gewokt met uien en champignons. Toetje: Vanille roomijs met warme kersen en kersensaus met kaneel.
15-12: Hachee, rode kool en aardappelen. Toetje: tiramisu.
22-12: Aspergesoep, varkenshaas in champignonsaus gebakken aardappelen, sperziebonen met spekjes en sjalotjes. Toetje: Griekse yoghurt/vla met vers fruit en rolletjes met
chocolade.
Daarnaast is er op tweede kerstdag een speciaal kerstmenu
klaargemaakt:
Amuse: rosbief met pepermayo en mini piramide broodjes
Soep: paprika-courgettesoep met een beetje tomaat en
room
Rösti, zoet zure bietjes, sperziebonen, gemengde salade,
kiprollade met champignon-mosterdsaus, Toetje: Grote ijssorbet met limonchello en een chocolade koekje in een eetbaar bakje, Afzakkertje: koffie met chocolaatjes en kaneelmerenges.

En verder in de Buurthuiskamer:

Mannensoos ..................... 2, 16 30 januari.......................10.30-11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
Schilderclub....................... 9 januari..................................13.30-16.30 Rien Geertsema 050-4031276
Welfare.............................. 3 januari..................................9.30 – 11.00 Trijn de Boer 0594-503684
Bingo................................. 28 januari................................
Buurttafel........................... elke donderdag.......................12.00-14.00 Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opgeven)
Koffie drinken ................... elke werkdag .........................10.00-12.00
.......................................... Zo.15 dec en zo. 29 dec.........15.00- 17.00
Boeken ruilen ................... elke werkdag..........................10.00- 12.00
Lenen hulpmiddelen.......... elke werkdag..........................10.00-12.00

Om te bewaren: (onderstaande informatie wordt niet meer maandelijks vermeld)

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 e-mail 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

Advertentie

Joke van der Vegt geeft in Den Horn 1 keer in de 14 dagen op de maandag en de dinsdag schilderlessen.
Op de voorjaarscursussen (8 keer) die op 9 en 10 januari starten zijn nog plaatsen vrij.
Informatie tel. nr. 050-5515977 of 06 11331170 Op 13 en 14 januari worden er workshops schilderen met acrylverf georganiseerd. Kijk voor de bijzonderheden op mijn facebook pagina: Atelier Joke van der Vegt

