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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, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Volksdansen
Iedere woensdag, te beginnen op 13 september a.s. MFC de
Meeden, 13.45 – 15.00 uur. Kosten: € 45,00 voor 15 lessen. Contactpersoon Diny Postma, telefoon 050-4031371.

De Voedselbank in de maand september

Eetclub de Pollepel
Iedere tweede dinsdag van de maand, te beginnen op 12 september. Locatie:’t Kapittel (aan het Kaakheem), 11.45 – 13.00
uur. Kosten € 5,00. Contactpersoon Toos de Bree, telefoon 0504031296. Uiterlijk de zondag tevoren opgeven.

Een kijkje uit de oude doos, bij de mannensoos.

Dat het bij de mannensoos altijd gezellig is, wisten we al. Dat er
veel wijze mannen aan tafel zitten, is ook niet wereldvreemd. Het
was dan ook logisch dat Fred den Haring met een stapel video’s
onder zijn arm op een maandagmorgen de Buurthuiskamer binnenstapte, op zoek naar informatie.Fred is al een hele tijd bezig
met het maken van video’s over Aduard, Den Ham en Den Horn
in vroegere jaren. Hij liet aan de mannen alvast een voorvertoning
zien met de bedoeling meer te weten te komen over de bewoners,
bedrijven etc. Bij het zien van de voorvertoning werden de mannen
erg enthousiast met als gevolg dat er veel informatie los kwam. De
mannen enthousiast en Fred enthousiast. Met onder zijn ene arm
de video’s en onder zijn andere arm een schat aan nieuwe informatie ging Fred weer naar huis. Ook nu heeft de mannensoos weer
zijn waarde bewezen.Het is nu wachten op de première waar we
met z’n allen al smachtend naar uitkijken

MBvO en Sport en spel voor 55 +
Ook deze sportgroepen gaan weer beginnen, maar op een iets andere manier dan andere jaren: de eerste vier woensdagen (vanaf
13-9) is er les in de sporthal van De Meeden, dan nemen de leden
deel aan de cursus Valpreventie. Het is op de bekende tijden (9.00
en 10.15 uur).
Ook andere belangstellenden kunnen aan deze cursus deelnemen, zij kunnen zich hiervoor opgeven via een lijst in de Buurthuiskamer of via email bij Gerkina Doze, gerkina1@hotmail.com of
Jan Pegels, info@fysioplus-aduard.nl. Kosten voor deze nieuwe
deelnemers zijn € 12 (voor 4 ochtenden), daarbij inbegrepen een
cursusmap en koffie na afloop van de les.
Locatie dus Sporthal de Meeden,
tijden: 9.00 - 9.50 uur of 10.15 -11.00 uur op woensdag 13/9, 20/9,
27/9 en 4/10.
Kleding: sportschoenen en gemakkelijk zittende kleding.

Verhalentafel: Veiligheid

Spelletjesmiddag Buurthuiskamer

In september exposeert Hidde Leeuwerink met fotowerk in de
Buurthuiskamer.
Openingstijden: maandag tm vrijdag 10 – 12 uur.

Deze maand kunt u de Voedselbank blij maken met bruine bonen /
kapucijners in blik of pot en pakjes soep. U kunt het naar de Buurthuiskamer te brengen, op elke werkdag tussen 10 en 12 uur. Het
adres is Kloosterstraat 19. Vast hartelijke dank!

Op vrijdagmorgen 1 september van 10.00 tot 12.00 uur is er weer
Verhalentafel. Tijdens de Verhalentafel luisteren we naar elkaars
verhalen aan de hand van een thema. Deze keer gaat het om Veiligheid. Ging bij u thuis de achterdeur ook nooit op slot of hing er
een touwtje uit de brievenbus? Mocht u in het donker alleen over
straat? Wat is er veranderd en hoe kunnen we hiermee omgaan?
U hoeft zich voor deze ochtend niet op te geven maar als u meedoet dan is het prettig als u er om 10.00 uur bent.

Start nieuw activiteitenseizoen

Deze maand gaan er weer veel activiteiten starten. Hier een greep
uit het aanbod:
Schilderclub
Eerste maandag van de maand, te beginnen op 4 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 5 september Buurthuiskamer, 9.30 – 11.00 uur. Kosten: geen. Contactpersoon: Trijn
de Boer, 0594-503684.

Op dinsdagmiddag 12 september kunt u weer komen sjoelen,
Rummicuppen en verder. Het is van 15.00 – 17.00 uur. Vorige keer
was het een gezellige boel en er kunnen nog meer bij! Hoe meer
zielen…U hoeft zich tevoren niet op te geven.

De steenoven wordt weer gestookt!

Op donderdag 14 september om 10.00 gaat er weer vuur in de
steenoven in de tuin van het Kloostermuseum aan de Hofstraat om
ca 250 gevormde kloostermoppen te bakken.
De meeste kloostermoppen werden gevormd door leerlingen van
verschillende basisscholen. In 2017 waren dat de leerlingen van de
Adeborg in Aduard. Om echte kloostermoppen te krijgen moet de
oven onafgebroken 60 uur branden.
De oven brandt vanaf donderdag 14 september 10.00 uur tot zaterdag 16 september 20.00 uur. Kom gerust een kijkje nemen. Er
zijn veel stokers nodig. Steeds gedurende 4 uur zijn dag en nacht
tweetallen aan het werk.
Lijkt het u leuk om mee te stoken en gedurende 4 uur het vuur aan
te houden, meldt u zich dan bij het museum, tel. 4032109 of per
email info@kloostermuseumaduard.nl

Uitstapje naar Lauwersoog

Een visje eten op Lauwersoog! Gaat u mee? We gaan dinsdagmiddag 19 september en vertrekken om 13.30 uur vanaf de
Buurthuiskamer naar Lauwersoog. En wie niet van vis houdt maar
wel zin heeft in een ritje, die neemt gewoon iets anders. Kosten €
2 voor de chauffeur, wat u gebruikt op Lauwersoog is voor eigen
rekening. Opgeven bij Janna Hamming, 050-4032055. We denken
tegen 17.00 uur terug te zijn.

Boekenpraat in de Buurthuiskamer

Op vrijdag 22 september is er weer Boekenpraat. Deze keer onder leiding van Jan Arkema. Hij heeft leuke ideeën over wat er op
tafel kan komen maar hij begint bij het begin: hoe heeft het lezen u
te pakken gekregen? Wat maakte dat u dacht, ik wil meer? En als
u dat boek of gedicht nog heeft, zou u het dan mee willen nemen?
Het is van 10.30 tot 12.00 uur.

Burendag 2017: doet u weer mee aan het
‘Walking Dinner’?

Vanwege het succes van vorig jaar organiseren MFC De Meeden,
het Hoge Hof, het Kloostermuseum en de Buurthuiskamer opnieuw
een ‘Walking dinner’. Het is op zaterdag 23 september. Het programma is:
10.00 uur ontvangst in het Kloostermuseum met koffie en koek.
Uitleg verloop van de dag.
10.45 uur Wandeling langs het Sarriespad, Kleiweg naar het
Hoge Hof
11.45 uur Soep eten in het Hoge Hof
12.30 uur Via Kloosterstraat naar de brug
13.15 uur Hoofdgerecht in de Meeden
14.15 uur via de Seinenstraat naar de Buurthuiskamer
14.30 uur Toetje in de Buurthuiskamer en afsluiting
Kosten € 7,50 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 woensdag 20 september a.s. opgeven in
Grand Café Brugzicht en in de Buurthuiskamer ( door de week
open van 10.00 – 12.00 uur). Maximaal aantal deelnemers is 35,
dus wees er snel bij!

Muziekcafé Buurthuiskamer

Het Muziekcafé begint weer! Het is op dinsdagmorgen 26 september. Met deze keer een nieuw gezicht: Babs Beukema. Hidde
Leeuwerink heeft haar gevraagd of zij de voorbereidingen voor het
Muziekcafé op zich wil nemen en dat leek haar leuk.
Ze is al eens in de Buurthuiskamer op de koffie geweest om over
en weer kennis te maken en te horen hoe het toegaat tijdens het
Muziekcafé. We hopen dat ook de muzikanten weer van de partij
zijn! Het is van 10-12 uur. U hoeft zich niet op te geven en er zijn
geen kosten aan verbonden.

Kookrubriek Buurthuiskamer

Beste lezers, ik heb de taak van culinair schrijver weer op me genomen. En ik ben blij verrast dat er ook in augustus weer met fantasie en liefde gekookt is.
•

•

•

3 augustus: Surinaams/ Indische rijsttafel, geroosterde kippedijfilet, pandangrijst, kouseband, kroepoek, pindasaus, bakbanaan, zoetzure komkommer. Toetje: verse pruimentaart met
pruimencompote;
10 augustus: Huisgemaakte mosterdsoep, macaronischotel
met komkommersalade. Toetje: chocolade/vanillevla met slagroom;
17 augustus: Versgemaakte tomatensoep, zelfgebakken volkorenboord, geroosterd lichtbrood, kruidenboter, eiersalade.
Toetje: appeltaart met slagroom.

Ook de opkomst is tijdens de zomermaanden redelijk te noemen,
gemiddeld 8 personen per donderdag. Nog even en de R zit in de
maand! Droomt u ook alweer van stoofpeertjes, speklapjes, stamppotten, hachee, rode kool? Allemaal heerlijke dingen voor als de
zomer afgelopen is. Ik wens u allen heel veel heerlijke maaltijden
en neem er de tijd voor als u gezellig aan de maaltijd zit.
Groetjes, Jan Meeuwsen.

En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos .......................... 4, 18 september........................... 10.30-11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
ICT-spreekuur......................... 11, 25 september......................... 10-12 uur Yvonne Steeman 06-11362797
Bingo...................................... 29 september............................... 10.00 – 12.00 Janny Kits 050-4031358
Buurttafel................................ elke donderdag............................ 12.00-14.00 Uiterlijk de dinsdag tevoren opgeven bij
Erna v.d. Hoek 050-4031678
Boeken ruilen ........................ elke werkdag................................ 10.00-12.00
Koffie drinken ........................ elke werkdag +............................. 10.00-12.00
............................................... Zo. 3 sept, Zo. 17 sept................ 15.00-17.00
Lenen hulpmiddelen............... elke werkdag................................ 10.00-12.00

(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

