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Buurtkakel
een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD

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 januari plaatsen?
Meld dit voor 18 december bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl
De Voedselbank in de maand
december
Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel
in november. In december ontvangt de
voedselbank graag weer houdbaar voedsel. Op
iedere werkdag, tussen 10 en 12 uur, kunt u de
spullen naar de Buurthuiskamer brengen.

Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 12 december 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. Contact
persoon Toos de Bree, telefoon 050-4031296.
Uiterlijk de zondag tevoren bij Toos opgeven.

Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
Op dinsdagmiddag 5 december is er weer een
spelletjesmiddag, van 15.00 – 17.00 uur.
Supergezellig! U hoeft zich van te voren niet
op te geven.

Uitstapje Buurthuiskamer:
Dokkum in Dickensstijl
Op 15 december is er in Dokkum een
bijzondere Kerstmarkt: Dokkum in Dickens
stijl.Veel lichtjes, vuurkorven, sneeuw, live
optredens van koren en muzikanten en
gezellige kraampjes. Wie gaat mee? We
vertrekken om 13.00 uur van de Buurthuis
kamer. Kosten € 3,- voor de chauffeurs,
overige kosten rekent u zelf af. Opgeven
uiterlijk 13 december bij Janna Hamming,
050-4032055.

Kerstfair Aduard
Voor de derde keer organiseren wij een
kerstfair in Aduard. Op zaterdag 9 december
van 11 uur tot 18 uur bent u van harte
welkom om onder het genot van een hapje en
drankje te genieten van het ruime aanbod van
zo’n 35 standhouders op het gebied van lifestyle, wonen, eten en drinken, kerstdecoratie,
kerstbomen en meer. Er wordt gezorgd voor
een gezellige plek om te zitten en te genieten
van warme dranken en lekker eten. De
kinderen kunnen de kerstman ontmoeten, de
levende kerststal bewonderen en er is een
draaimolen. De fair wordt weer gehouden in
een loods op het bedrijventerrein aan de
Friesestraatweg 40 (terrein Kazemier
Transport).
Carin Kazemier

Bloemschikken met de Monnikskap
Op maandag 18 december kunt u een
Kerststukje maken in de Buurthuiskamer,
onder leiding van John Hazenberg van de
Monnikskap. Het is van 13.30 – 16.30 uur. Er
kunnen maximaal 10 mensen aan deelnemen.
U kunt zich tot donderdag 14 december
opgeven bij Margriet van der Woude,
050-5774015 of mail lvdwoude@home.nl.
Kosten 10 euro per persoon.

Muziek in de Buurthuiskamer
Dinsdag 19 december a.s. is er weer een
Muziekcafé. In Kerststijl uiteraard! Het is van
10 tot 12 in de Buurthuiskamer. Het belooft
weer een erg gezellige ochtend te worden,
dus kom erbij!

naast de kapsalon). Op vrijdag 29 december
kunt u tussen 10.00 en 14.00 uur de bestelling
ophalen, indien gewenst worden ze thuis
bezorgd. De Buurthuiskamer staat ook met
een stand op de Kerstfair, zaterdag 9 decem
ber, ook daar kunt u kniepertjes kopen.

Workshop “Kersttaart versieren”
voor kinderen, in de Buurthuiskamer
Op vrijdag 22 december a.s. kunnen kinderen
van 14.00 tot 16.00 in de Buurthuiskamer
Kersttaarten komen versieren. Je krijgt uitleg
hoe je dat kunt doen. Daarna kunnen jullie je
eigen Kersttaart versieren. Dus ieder kind gaat
met een taart naar huis! Kosten € 4,00 (te
betalen op de middag zelf). Graag vóór
donderdag 15 december opgeven bij
Carmelita Groefsema per mail
(c.groefsema@xs4all.nl ). Het is voor kinderen
van 4 jaar en ouder en er kunnen maximaal 25
kinderen meedoen, dus wees er snel bij!! Bij
opgave graag naam, leeftijd en telefoon
nummer doorgeven.

Kerstavondzang
Op Kerstavond 24 december is traditie
getrouw weer de Kerstzang in de Abdijkerk.
Onder feestelijke begeleiding van muziekkorps
Juliana en het orgel zingen we prachtige
kerstliederen en luisteren we naar het
Kerstverhaal. De collecte die we houden is
bestemd voor de plaatselijke stichting Aduard
Helpt. De Abdijkerk is open vanaf 19.00 en de
zangdienst begint om 19.30. Allen van harte
welkom.
hartelijke groet, Irene Visser

Kerstmaaltijd in de Buurthuiskamer
Dit jaar is er weer een buffet in de Buurthuis
kamer op Tweede Kerstdag, dinsdag 26-12,
aanvang ca. 13.00 uur. Deze keer is het een
warm-koud buffet en wordt verzorgd door
Peter Blok en Ellen Wieringa. De kosten
bedragen €7,- p.p. U kunt zich opgeven t/m
22-12 bij Ellen.Via de mail: ellenwieringa@
hccnet.nl en telefonisch 050-4061560 of
06 4132 1591. Dat laatste nummer kunt u ook
gebruiken voor een WhatsApp-bericht. We
zien uit naar uw komst!
Ellen en Peter
Kniepertjesverkoop Buurthuiskamer
De mensen van de Buurthuiskamer gaan ook
dit jaar kniepertjes bakken. De opbrengst is
voor ‘de pot’. Prijs: 10 voor € 2 en 25 voor
€ 4. In de week van 11 december krijgt u een
bestelformulier in de bus, dat u tot 23
december kunt inleveren in de groene
brievenbus bij de Buurthuiskamer (bij de deur
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Kookrubriek
26-10 Hoofdgerecht: Kip saté met mie en
wokgroenten en rauwkost. Toetje:
dubbele vla slagroom
02-11 Hoofdgerecht: Zuurkoolschotel met
spekjes, appel en paprika. Toetje:
custardpudding met appelcompote
09-11 Hoofdgerecht: Stamppot schotels van
boerenkool: één met worst er tussen
en één met shoarma kip. Toetje: gele
vla met bolletje en slagroom.
16-11 Voorafje een gevuld eitje. Hoofd
gerecht: op Surinaamse wijze
gemarineerde schouderkarbonade,
gefrituurde krieltjes, geblancheerde
spitskool met pindasaus en fritessaus.
Toetje vruchtentiramisu.
Op 16 november waren bij de avondmaaltijd
20 deelnemers. Het was weer heerlijk!
Beste lezer
Ook in Aduard komen zo nu en dan
vluchtelingen wonen, mensen met een
verblijfsvergunning.VluchtelingenWerk helpt
hen, hier een nieuw leven op te bouwen. Dat
gebeurt door praktische hulp, ook bij de

Nederlandse papierwinkel, en door hulp bij
het leren van onze taal. De bedoeling is dat
mensen zich zo snel mogelijk thuis gaan
voelen en mee gaan doen in onze samenleving.
Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, op dit
moment vooral voor de taalbegeleiding.Voelt
U ervoor, uw bewogenheid met deze
ontheemden in daden om te zetten en een
tijdje met hen op te trekken als vrijwilliger bij
VluchtelingenWerk? Of wilt U meer
informatie? Dan kunt U contact opnemen met
Grietje Wierenga, e mail: gwierenga-glas@
hotmail.com of tel. 050-4032041.

O nei kenaol, o nei kenaol,
Wie zellen op die wachten,
Met kracht en electrich licht,
En ’t geen al meer veur die zwicht,
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wie zellen op die wachten.

Hoe zal het gaan in Aduard als de
rondweg in gebruik is genomen?
Een dergelijke vraag werd ook gesteld bij de
aanleg van het van Starkenborgkanaal eind
jaren 30 van de vorige eeuw.
Tjeerd Postema Kuiper (1901-1978), boer op
de witte boerderij ‘Bellevue’op het Fransumer
Voorwerk, maakte destijds een gedicht dat de
gevoelens van de Aduarders weergeeft en
hieronder is geplaatst.

O nei kenaol, o nei kenaol,
Doe hest op dien gewaiten,
Wat er aan dat dood en weg gebeurt,
En toch volstrekt nait zoo beheurt,
O nei kenaol, o nei kenaol,
Hest doe op dien gewaiten.

’t Neie Kenaol
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wat selst doe ons nog brengen,
Is ’t drokte, welvoart of dreug brood,
Wat baargst doe veur ons ien dien schoot,
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wat selst doe ons nog brengen.
O nei kenaol, o nei kenaol,
Ik zai die door al loopen,
Vlak bie ons laif klain deurpke laangs
Jao, den worren wie wat maans
O nei kenaol, o nei kenaol,
Ik zai die door al loopen.
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wat selst doe ’t al verandren,
Hier een brug en daor een sluus,
En deur dat aal heul ver van huus
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wat selst doe ’t al verandren.

O nei kenaol, o nei kenaol,
Ken eerst haildal nait sloapen,
Want dat gefluit en dat gestoom,
Dat ben ‘k ja haildal nait gewoon
O nei kenaol, o nei kenaol,
Ken eerst deur die nait sloapen.

O nei kenaol, o nei kenaol,
Wat selst doe wel nait kosten,
Dikkerboom* dei zegt kom,kom,
Dat is toch nait zoo’n dikke som
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wat selst doe wel nait kosten.
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wanneer wordt er begonnen,
An dat mieders groot karwai,
Of’k doarbie den’ndorpsgenoot zai
O nei kenaol, o nei kenaol,
Wanneer an die begonnen.
O nei kenaol, o nei kenaol,
‘Kom met een jaor weer eens kieken,
Hou ver dat ’t waark den vordert is,
Of’t dat ten al missere is,
O nei kenaol, o nei kenaol,
‘Kom met een jaor weer eens kieken.
*) Dikkerboom was belast met de uitvoering
van de werkzaamheden aan het kanaal.
Gedicht geplaatst door Jan Arkema.
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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.

En verder in de Buurthuiskamer:

Steunpunt Welzijn Aduard
Voor onder andere bezoek, boodschappen,
klussen, oppas in mantelzorgsituaties en
personenvervoer. Te bereiken op werkdagen
tussen 9.30 - 10.30 uur:
Bingo
1 december 10.00–12.00
Janny Kits, 050-4031358
Welfare
5 december 9.30–11.00
Trijn de Boer 0594-503684
Mannensoos
11 december 10.30–11.30
Hidde Leeuwerink 0504031510

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

Buurttafel
7,14, 28 dec. 12.00–14.00
21 december 18.00–20.00
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00–12.00
Zo. 10 dec. 15.00–17.00

Boeken ruilen
elke werkdag 10.00–12.00

Expositie
Corrie v.d.Vegt

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00–12.00

M. Dijkema
Behandeling op afspraak

Bel na 18.00 voor het maken van een afspraak:
050 - 4031779 of 06- 27 12 16 46
jan.dijkemajr@ziggo.nl
Kloosterstraat 19, Aduard

Hier kan ook
uw advertentie staan.
U steunt daarmee
De Buurthuiskamer.

opmaak: Letter & Lijn | Aduard | www.letterenlijn.nl

(Medisch) Pedicure

