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

Start nieuw activiteitenseizoen
Deze maand gaan er weer veel
activiteiten starten:
• Welfare
Eerste dinsdag van de maand, te
beginnen op 4 september Buurthuis
kamer, 9.30 – 11.00 uur. Kosten: geen.
Contactpersoon: Trijn de Boer,
0594-503684.

• Schilderclub
Eerste maandag van de maand, te
beginnen op 10 september Buurthuis
kamer, 14.00 – 16.30 uur. Kosten € 5
per keer. Contactpersoon: Rien
Geertsema, telefoon 050 - 4031276.

• MBvO en Sport en spel voor 55+
Wilt u ook aan uw conditie werken?
Dat kan iedere woensdagmorgen, vanaf
4 september. Een uurtje per week
geeft al goed resultaat! U kunt kiezen
uit twee mogelijkheden: om 9.00 uur in
sporthal De Meeden en om 10.15 uur
in Het Hoge Hof. Beide groepen staan
onder leiding van Gerkina Doze, u
kunt zich bij haar opgeven. (kan ook
voor eerst een proefles).
Tel. 06-25413243,
email gerkina1@hotmail.com)
Kosten zijn € 45 voor 15 lessen.
Kleding: sportschoenen en gemakkelijk
zittende kleding.

• Eetclub de Pollepel
Iedere tweede dinsdag van de maand,
te beginnen op 11 september. Locatie:
’t Kapittel (aan het Kaakheem), 11.45
– 13.00 uur. Kosten € 5,00.
Contactpersoon Toos de Bree,
telefoon 050- 4031296. Uiterlijk de
zondag tevoren opgeven.
• Volksdansen
Iedere woensdag, te beginnen op
12 september a.s. MFC de Meeden,
13.45 – 15.00 uur. Kosten: € 45,00
voor 15 lessen.
Contactpersoon Diny Postma, telefoon
050-4031371.

Informatie-ochtend over hulp
aan huis bij dementie
Petra Teune werkt bij TSN Thuiszorg en
ondersteunt mensen met dementie. Want
er kunnen veel vragen en moeilijkheden
zijn als je hiermee te maken krijgt en dan
is een vast aanspreekpunt erg prettig. Op
vrijdagmorgen 7 september is zij in de
Buurthuiskamer om over haar werk als
casemanager te vertellen. U bent van
harte welkom, het is van 10-12 uur in de
Buurthuiskamer.
Spelletjesmiddag
Buurthuiskamer
Op dinsdagmiddag 11 september is er
een spelletjesmiddag in de Buurthuis
kamer. U kunt er sjoelen, rummicuppen of
een ander spel spelen. 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.
Uitstapje Lauwersoog
Gaat u mee een visje eten op Lauwers
oog? Het is op vrijdag 14 september.
Als u zin heeft om mee te gaan dan kunt
u zich opgeven bij Janna Hamming,
050-4032055 (niet op maandag). We
vertrekken om 13.30 vanaf de
Buurhuiskamer. De kosten zijn € 3,- voor
de chauffeur, wat u gebruikt op
Lauwersoog rekent u zelf af.
Muziekochtend in de
Buurthuiskamer
Op dinsdag 18 september is er weer een
muziekochtend. We hebben mappen met
keuze uit vele genres en er is ‘live’
begeleiding, dus wordt een gezellige boel.
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Het is van 10 – 12 uur en er zijn geen
kosten aan verbonden.

Burendag 2018: doet u weer mee
aan het ‘Walking Dinner’?
Ook dit jaar organiseren MFC De
Meeden, het Hoge Hof, het Klooster
museum en de Buurthuiskamer een
‘Walking dinner’. Het is op zaterdag
22 september.
Het programma is:
10.00 uur ontvangst in het Klooster
museum en uitleg verloop van
de dag.
10.45 uur Wandeling door het dorp
langs een aantal kunstwerken
van het Kloostermuseum.
11.45 uur Soep eten in het Hoge Hof.
13.15 uur Hoofdgerecht in de Meeden.
14.30 uur Toetje in de Buurthuiskamer
en afsluiting.
Kosten € 10 per persoon, te voldoen bij
aanvang in het Kloostermuseum. U kunt
zich tot en met woensdag 19 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!
Bingo in de Buurthuiskamer
Op vrijdag 28 september kunt u weer
meedoen, het team heeft weer mooie
prijzen verzorgd! Het is van 10-12 uur.

Expositie op de Piloersema- of
Hamsterborg
In de eerste drie weekenden van
september kunt u weer een expositie op
de borg bezoeken.
Deze keer zijn vier kunstenaars in de
gelegenheid gesteld om hun werk te laten
zien.
• Sacha de Ven (uit Aduard) komt
vanuit haar vak, het handboekbinden,
steeds tot nieuwe experimenten met
papier, oude boeken en nieuwe
technieken.
• Loes W. Greiner (uit Aduard) laat zich
vanuit het leven inspireren tot fris
gekleurde olieverfschilderijen en
objecten met verschillende materialen.
• Willem Vegter zwerft met zijn camera
door de provincie Groningen en
fotografeert op zijn routes bijzondere
mensen.
• Henny Zikken gebruikt veel ver
schillende materialen voor het maken
van wandreliëfs, sieraden, tassen,
stofontwerpen, noem het maar op.
De openingstijden zijn op de zaterdagen
en zondagen 1 en 2, 8 en 9 en 15 en 16
september, telkens van 13.00 - 17.00 uur.
U bent van harte welkom aan de Sietse
Veldstraweg 25 in Den Ham.
Diny Rankenberg

Buurtbemiddeling
Sinds vorige maand is het project
Buurtbemiddeling van start gegaan.
Al enige jaren is er in meer dan 270
gemeenten in Nederland buurt
bemiddeling. Tot 1 maart was dit er nog
niet voor de gemeenten Zuidhorn,
Marum, Leek en Grootegast.
Gelukkig kunnen we met trots zeggen dat
er nu ook in het Westerkwartier
buurtbemiddeling is!
Burenproblemen komen voor in alle
soorten en maten. Met elkaar samenleven
kan erg leuk zijn, maar kan ook voor
onenigheid zorgen.
Buurtbemiddeling zorgt er al jaren
succesvol voor dat burenruzies en
overlast weer opgelost worden.
Omdat we net beginnen met buurt
bemiddeling in het Westerkwartier is het
nog niet erg bekend dat we er zijn. Ook
zijn we naarstig op zoek naar mensen die
(vrijwillig) buurtbemiddelaar willen
worden: een ontzettend leuke functie
waar de bemiddelaar een grote bijdrage
kan leveren aan de leefbaarheid en
veiligheid in de wijk of het dorp.
Hartelijke groet, Fleur de Vries
Coördinator Buurtbemiddeling
Westerkwartier (Leek, Marum,
Grootegast en Zuidhorn)
Tel: 06-18477353
Werkdagen: Dinsdag, woensdag en
donderdag 9.00 uur – 16.00 uur
Voor meer informatie kunt u ook kijken
op: https://www.spinn.nl/advies_en_
ondersteuning/.html of https://www.
vrijwilligersgroningen.nl/steunpunt-21/
vacature/10822/medewerkerbuurtbemiddeling-westerkwartier
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En verder in de Buurthuiskamer:

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.

Bingo
Vrijdag 28 september 10.00
- 12.00 uur
Janny Kits, 050-4031358

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

Boeken ruilen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
6,13, 27 september van
10.00 - 14.00 uur
20 september van 18.00
- 19.30 uur

Koffie drinken
Welfare
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
4 september 9.30 - 11.00 uur uur
Uiterlijk de dinsdag tevoren
Trijn de Boer 0594-503684 Zondag 2 en 23 september opgeven bij Erna v.d. Hoek
15.00 - 17.00 uur
050-4031678
Mannensoos
3 en 17 september van
Lenen hulpmiddelen
10.30 - 11.30 uur Hidde
elke werkdag 10.00 - 12.00
Leeuwerink 050-4031510
uur

M. Dijkema

Hier kan ook uw

Behandeling op afspraak

advertentie staan.
U steunt hiermee de

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

Buurthuiskamer!

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

(Medisch) Pedicure

