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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 april plaatsen?
Meld dit voor 18 maart bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl

Schilderclub
Maandag 5 maart is er weer Schilderclub,
onder leiding van Rien Geertsema. Het is
van 14.00-16.30 uur. Kosten € 5, meer
informatie bij Rien, (050) 4031276.
Welfare
Op dinsdag 6 maart bent u welkom op de
Welfare. Het is van 9.30 tot 11.00 uur in
de Buurthuiskamer. Er zijn geen kosten
aan verbonden en u hoeft u niet tevoren
op te geven.
Meer informatie: Trijn de Boer (050)
503684. Op deze ochtend is ook Yvonne
Steeman aanwezig. U kunt bij haar terecht
met uw ICT-vragen.
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
Wie zin heeft in sjoelen, rummikuppen of
een ander spel kan dinsdag 6 maart
terecht in de Buurthuiskamer. Het is van
15.00 – 17.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden en u
hoeft zich tevoren niet op te geven.
Informatie bij Janna Hamming, (050)
4032055.

NL Doet, zaterdag 10 maart
Op zaterdag 10 maart is het weer NL
Doet. Ook de Buurthuiskamer doet mee.
Het programma is: overdag klussen doen
bij mensen in het dorp en daarna samen
stamppot eten in de Buurthuiskamer.
Deze maaltijd wordt u door het Oranje
Fonds aangeboden en is bestemd voor de
klussers én voor de mensen waar de klus
is uitgevoerd.
Wie een klus in- en om het huis heeft,
kan dit opgeven via een formulier dat in
de Buurthuiskamer verkrijgbaar is. Tot
uiterlijk 8 maart kunt u dit daar ook
inleveren.
Vrijwilligers die op deze dag een klus
willen uitvoeren kunnen zich melden bij
Loes Lestestuiver, 06-25475198.
Wie alleen gezellig mee wil komen eten,
is van harte welkom! Dan wel kosten:
€ 5,- voor de maaltijd. Opgeven bij
Erna v.d. Hoek, (050) 4031678.

Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 13 maart 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.
Terugkijken op ‘Het Leukste
dorp van Groningen’
Op dinsdag 13 maart is er van 10.00 12.00 uur een filmochtend in de
Buurthuiskamer.
Jakob Kruizinga kijkt met ons terug op
‘Het leukste dorp van Groningen’ (2011).
Ook heeft hij filmmateriaal uit 2008 (van
Gewest tot Gewest over Middag
Humsterland) en uit 1936 (zwartwit
beeld van een Ouderenuitstapje Aduard).
Er zijn geen kosten aan verbonden en u
hoeft u niet op te geven.

Aankondiging Algemene
Ledenvergadering Dorpsbelangen
Aduard
Op woensdag 15 maart a.s. om precies
19.15 uur houdt de Algemene Vereniging
voor Dorpsbelangen Aduard in MFC de
Meeden haar jaarlijkse Algemene Leden
vergadering (ALV). Alle leden worden van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
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Agenda:
Opening
1. Activiteiten Dorpsbelangen in het
afgelopen bestuursjaar
2. Financiën Dorpsbelangen & commissies
(Sinterklaas en Jeugdwerk)
3. Rondvraag
4. Sluiting
Op 7 maart wordt het jaarverslag 2017 op
de website www.dorpsbelangenaduard.nl
gepubliceerd.
Aansluitend aan de ALV zal om 20:00 uur
een presentatie worden gegeven over
energiebesparing en de mogelijkheid tot
het oprichten van een zonnecoöperatie in
Aduard. Deze presentatie wordt gegeven
door Jantine Koppert van de Groninger
Energie Koepel (GREK). GREK is een
organisatie die Groningers helpt om
samen met buurt- en/of dorpsgenoten
energie te besparen of op te wekken.
Jantine woont in Uithuizen en is bij de
GREK werkzaam als ondersteuner van
lokale initiatieven en fondsenwerving.
Tevens zal tijdens deze avond de uitslag
van de Aduarder energie-enquête worden
gepresenteerd. De presentatie is voor
iedereen vrij toegankelijk. Dus ook
niet-leden zijn van harte welkom.
Sandra Lambeck
Uitstapje ‘Rondje
Westerkwartier’
Vrijdagmiddag 16 maart gaan we weer op
stap. Deze keer een autorit door de
nieuwe gemeente Westerkwartier met als
afsluiting even lekker nazitten bij
Garnwerd aan Zee. We vertrekken om
13.30 uur vanaf de Buurthuiskamer en
zijn rond 17.00 uur weer terug.

Kosten zijn € 3 voor de chauffeur, wat u
gebruikt in Garnwerd rekent u zelf af.
Opgeven, voor 14 maart, bij Janna
Hamming, (050) 4032055.
Over vergankelijke roem:
presentatie over meubelfabriek
Huizinga
Voor ieder die vakmanschap (h)erkent en
de liefde voor goed materiaal begrijpt:
kom naar de lezing over Meubelfabriek
‘Nederland’ van J.A. Huizinga op dinsdag
20 maart. Ooit was deze fabriek een
grote naam in de wereld van ‘het betere
meubel’. Tussen 1889 en 1955 ontving de
fabriek prijzen voor hun prachtige
ontwerpen. En nu zo goed als vergeten.
Stichting Meubelfabriek ‘Nederland’ wil
dit voorkomen. Fred Ootjers van de
stichting houdt lezingen over opkomst en
werk van Huizinga en komt 20 maart van
10.00 -12.00 uur in de Buurthuiskamer.
Bingo! Vrijdag 23 maart
De maandelijkse Bingo in de Buurthuis
kamer is altijd heel gezellig, goed bezocht
en er zijn mooie cadeau’s. Komt u ook
een keer? Het is op vrijdag 23 maart van
10.00 - 12.00 uur.
Paasbrunch
Dit jaar is er weer een paasbrunch in de
Buurthuiskamer op tweede paasdag,
maandag 2 april, aanvang ca. 13.00 uur. Er
is geen eindtijd, we zien wel hoe laat het
is afgelopen. Het is een warm-koud buffet
en wordt verzorgd door Peter Blok en
Ellen Wieringa. De kosten bedragen €7,00
p.p. (De opbrengst komt ten goede aan
de Buurthuiskamer!)

U kunt zich opgeven t/m woensdag
28 februari bij Ellen.Via de mail:
ellenwieringa@hccnet.nl Per telefoon:
(050) 4031560 of 06 4132 1591 Dat
laatste nummer kunt u ook gebruiken
voor een WhatsApp-bericht. We zien uit
naar uw komst.
Ellen en Peter

Kookrubriek
18-01:
Hollandse groentesoep met ballen,
Goulash, gekruide rijst, broccoli,
doperwtjes. Chocoladevla, vanille ijs en
perensaus.
25-01:
Minestronesoep met balletjes, Witlof in
ham gerold met geraspte kaas in de oven,
Witlof salade met van alles erdoorheen.
Bistro krieltjes Slavink, Zelf gemaakte
custardpudding met wit brood en
rozijntjes er door.
08-02:
Groentesoep met verse groenten,
Surinaamse nasi met roerbak ei,
doperwten en groentemix en kroepoek
Stukjes kipfilet in zoetzure ketjapsaus ,
dubbel vla met slagroom.
15-02:
Kippensoep met prei en verse kip.
Indische gehaktballetjes, ribbelfrites,
pindasaus en sperziebonen, chocolade/
mascarpone taart met ijs en slagroom,
koffie.
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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
23 maart 10.00 - 12.00 uur
Janny Kits, (050) 4031358
Welfare
6 maart 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684
Mannensoos
12 en 26 maart 10.30 - 11.30
uur Hidde Leeuwerink
(050) 4031510

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

ICT spreekuur
6 maart 9.30 - 11.00 uur
Boeken ruilen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel

1, 8, 22 en 29 maart 10.00
- 14.00 uur
15 maart 18.00 - 19.30 uur
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
(050) 4031678

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00 Lenen hulpmiddelen
uur
elke werkdag 10.00–12.00
Zo. 4 en 18 maart
uur
15.00 – 17.00 uur

M. Dijkema
Behandeling op afspraak

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

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

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

(Medisch) Pedicure

