Buurtkakel
een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD 1e Jaargang nr. 2, half september-half oktober 2015
Aduard kan niet zonder nieuwtjes uit het dorp, dat is duidelijk. Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen van
de Heemkakel maar de Buurthuiskamer probeert u toch van nieuws te voorzien. Daarom hebben we nu de Buurtkakel!
Eens in de maand kunt u dit blad gratis afhalen in de Buurthuiskamer, bij de middenstand en het Gezondheidscentrum.
Wie een nieuwtje via de Buurtkakel wil plaatsen kan zich melden bij Loes Lestestuiver, l.lestestuiver@swgz.nl.
Buurtkakel via de mail ontvangen kan, opgeven vraag@buurthuiskameraduard.nl
Zie ook www.buurthuiskameraduard.nl en dorpssite Meroakels https://www.facebook.com/groups/Aduard/

Pilot grondgebruik Aduard.

De gemeente Zuidhorn is in april gestart met de pilot grondgebruik in Aduard. De suggestie wordt gewekt dat bewoners
strookjes grond, veelal aan de wegkant, in het verleden illegaal in gebruik hebben genomen. Dit is over het algemeen
pertinent onwaar. De stroken grond waar zich ook vaak kabels en leidingen in bevinden, zijn indertijd door de gemeente in
gebruik gegeven. Deze benadering is de meeste bewoners dan ook in het verkeerde keelgat geschoten. Ook de brieven
die de gemeente stuurt met o.a. de opties “ kopen of teruggeven “ wekt beroering. De commotie die hierover is ontstaan
is inmiddels door Dorpsbelangen aan de gemeente overgebracht. Veel informatie is te vinden op de Facebook pagina “
Aduard Meroakels “ waar een levendige discussie plaatsvindt over dit onderwerp.
Johan Kuilman, Aduard.

Mannensoos

Geen Heemkakel meer, dan maar op deze manier, want de mannensoos gaat wel gewoon door.
Zoals altijd elke maandagmorgen om de 14 dagen in de Buurthuiskamer van 10.30-11.30,
op 7 en 21 september en 4 en 19 oktober.

Wandeltocht Wonder van Aduard, zaterdag 19 september

Onderdeel van de feestelijke opening van het Wonder van Aduard is een unieke Kloostertocht van bijna 13 km.
Deze wandeltocht volgt nagenoeg de oude route die de cisterciënzer monniken tussen Groningen en Aduard liepen. De
route voert u langs verschillende historische belangrijke plekken voor zowel de stad Groningen als het oude klooster in
Aduard. De Kloostertocht begint om 11.00 op het Martinikerkhof en eindigt op het Kaakheem. Kosten van deelname zijn €
5,00. U kunt zich via internet inschrijven, tot 12 september as (www.inschrijven.nl) waar u ook meer informatie krijgt over
vervoer naar Groningen etc.
Wilt u meedoen maar graag hulp bij inschrijven, neem dan contact op met Loes Lestestuiver, 06-25475198.

Bingo Buurthuiskamer Aduard

Op vrijdag 25 september van 10.00 -12.00 uur: Bingo in de Buurthuiskamer Aduard, Kloosterstraat 19.De opbrengst
komt in ‘de pot’ van de Buurthuiskamer, dus als u meedoet dan helpt u mee de Buurthuiskamer in stand te houden.
U bent van harte welkom!  Toegang gratis, koffie /thee € 0,50

Burendag 2015: Wil je leren bakken? Kom dan zaterdag 26 september naar de Buurthuiskamer!
Op zaterdagmorgen 26 september half 10 is er bakken en knutselen voor kinderen in de Buurthuiskamer.
Het is gratis en je maakt iets heel lekkers! Wel even opgeven bij Loes Lestestuiver, 06-25475198

Burendag 2015: Kom ook Roti eten!

Zaterdag 26 september van 16.00 -18.00 uur kunt u gratis Roti komen eten in de Buurthuiskamer. Roti is een
Surinaamse pannenkoek met gebakken aardappelen, kouseband (een lange sperzieboon), kip en andere lekkere
ingrediënten. Eenmaal geproefd dan blijf je fan! Carmelita en Ellen koken voor u en houden rekening met de Hollandse
smaak. Opgeven voor 18-9 bij Loes Lestestuiver, 06-25475198

Dierenambulance in Aduard

Op vrijdag 2 oktober 10.00 – 12.00 uur komt Lieuwe van der Slacht in de Buurthuiskamer. Als vrijwilliger van de
Dierenambulance Zuidhorn maakt hij van alles mee. Kom ook, voor film en verhalen!
Toegang gratis, koffie /thee € 0,50.

Schilderclub

Schildert u graag of wilt u het eens proberen? Kom dan naar de schilderles in de Buurthuiskamer. Rien helpt u graag op
weg. Het is op maandag 5 oktober, 14.00 – 16.30 uur.
Contactpersoon: Rien Geertsema, telefoon 050 - 4031276. Kosten € 5,00.

Welfare

Vindt u het gezellig om samen met anderen een ochtend te handwerken? Kom dan op dinsdag 6 oktober naar de
Buurthuiskamer. Tijd: 9.30 – 11.00 uur. Kosten: geen. Contactpersoon: Loes Lestestuiver, telefoon 06-25475198.

Bloemschikken Buurthuiskamer

Dinsdagmiddag 6 oktober is er een workshop Bloemschikken, door Martha Molema en Coby Mennes. Tijd 14.00 –
16.30 uur. Zelf meenemen: schilmesje, iets om het werkstuk mee naar huis te nemen. Als u wilt een schaal of schotel
(hoeft niet). Kosten: € 10,00 (exclusief koffie/thee).Opgeven: Loes Lestestuiver 06 – 25475198 of l.lestestuiver@swgz.nl

Nieuw! Sport en spel voor 55 + in MFC De Meeden

Elke woensdag van 9.00-10.00 uur voor iedereen die meer wil bewegen, in een prettige sfeer, met leeftijdsgenoten,
olv een seniorensportleider. Heeft u belangstelling? Kom naar de gratis open lessen op 7 en 14 oktober.
Informatie: Gerkina Doze 06-25413243.

Eetclub de Pollepel

Op dinsdag 13 oktober kunt u weer bij Toos en haar assistenten eten, in ’t Kapittel aan het Kaakheem. Het begint om
11.45 uur. Geeft u zich uiterlijk zondag 11 oktober op bij Toos de Bree? Telefoon 050- 4031296.

Buurthuiskamer: Hr. Luinstra, over reizen naar Roemenië

Dhr. Luinstra uit Doezum doet geregeld hulptransporten naar Roemenië. Hij komt hier op vrijdag 16 oktober over
vertellen. Wie hem kent weet dat hij dat als geen ander kan! Het is van 10.00 -12.00 uur.

Toegang gratis, koffie /thee € 0,50.

Plaatselijk Nut Aduard: Lezing over “Het Aduarder boerderijenboek”, M.F.C. “De Meeden

Op dinsdag 20 oktober 2015 om 20.15 uur vertellen Gerrit Kuyk en Jaap Hofman over hun werkzaamheden aan het
boek over Aduarder boerderijen, dat waarschijnlijk eind 2016 zal verschijnen. Ze zullen daarbij in het bijzonder ingaan op
de bedrijven die liggen - en vooral die gelegen hebben – in of in de zeer nabije omgeving van de dorpskern van Aduard.
De verdwenen borg van Aduard, het verkavelde borgterrein en enkele beeldbepalende panden in het dorp zullen aan bod
komen.

Oproep: inbreng hulpmiddelen

De Buurthuiskamer heeft een gratis uitleen van hulpmiddelen. Daar wordt geregeld gebruik van gemaakt.
We verkopen niet graag nee! Graag ontvangen wij uw ongebruikte rolstoel, rollator of stel krukken. We helpen
buurtbewoners, jong en oud, ermee uit de brand. De Buurthuiskamer is alle werkdagen open van 10-12 uur.

Tip: Ambachtelijke sokken, op maat voor u gebreid door de Buurthuiskamer!

Wist u dat u sokken kunt laten breien in de Buurthuiskamer? Ze zijn van topkwaliteit, kosten € 9,00 en extra wensen zoals
dubbele zolen, langere boorden etc worden gratis verzorgd. Opbrengst is voor de Buurthuiskamer.
Boodschap voor de meneer die om maat 49 vroeg: ze liggen voor u klaar!

Buurttafel Buurthuiskamer

Iedere donderdag kunt u in de Buurthuiskamer gezellig eten met de buurt voor € 5,- per maaltijd. Vrijwilligers koken hun
beste recepten. Het is van 12.00 – 13.30 uur.
U kunt zich uiterlijk dinsdags tevoren opgeven bij Erna van der Hoek, 050-4031678.

Buurthuiskamer Kloosterstraat 19

Op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur staan de koffie en thee klaar! Bijdrage € 0,50 per kopje). U kunt dan ook gratis
boeken of hulpmiddelen lenen.
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

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

Buurtwerker Loes Lestestuiver, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn,
voor (gratis) ondersteuning en advies: telefoon 06 – 25475198, email l.lestestuiver@swgz.nl

