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

De Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel en hygieneproducten
de afgelopen maand.Voor de maand
november heeft de voedselbank als
speciale wens graag bruine bonen,
kapucijners, rookworst en vruchten in
blik. Ook ander voedsel is van harte
welkom.
Allerzielen in Aduard
Vrijdag 2 november is de dag waarop er
stilgestaan wordt bij de mensen die ons
ontvallen zijn. Wilt u die dag eens kijken
in de aula bij de begraafplaats, dan bent u
van harte welkom.Van 14.00 uur tot
16.00 uur is de deur open.
Schilderclub
Maandag 5 november kunt u weer komen
schilderen in de Buurthuiskamer. Rien
Geertsema heeft de leiding en zorgt voor
materialen. Het is inspirerend en gezellig
om in gezelschap van anderen te
schilderen of tekenen! Kosten € 5 per
keer, telefoon Rien: 050-4031276.

Welfare
Op dinsdag 6 november bent u welkom
op de Welfare. Het is van 9.30 tot 11 uur,
in de Buurthuiskamer. Er zijn geen kosten
aan verbonden en u hoeft u niet tevoren
op te geven. Meer informatie: Trijn de
Boer 0594-503684.
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag
6 november. U kunt komen sjoelen,
rummikuppen of een ander spel spelen.
Het is van 15.00 – 17.00 uur. Kom ook
eens binnenlopen! U hoeft zich tevoren
niet op te geven. Informatie bij Janna
Hamming, 050-4032055.
Sint Maarten in Buurthuiskamer
Op donderdag 8 november, omstreeks
10.45 uur, komen de kleuters zingen in de
Buurthuiskamer. Leuk om eens mee te
maken! U bent welkom.
Collecte Nierstichting
De collecte heeft in Aduard, Den Horn
en Den Ham totaal € 1007 opgeleverd.
Alle gevers en de collectanten heel
hartelijk bedankt!
Jooske van Rossum

Uitstapje Tante Til
Wegens succes nog eens: op vrijdag
9 november gaan we eten bij Tante Til in
Enumatil. We worden om 13.30 uur
verwacht en krijgen dan soep en poffert
tegen een speciale prijs. Maximum aantal
deelnemers 20, dus wees er snel bij!
Opgeven bij Janna Hamming, 0504032055. We vertrekken eerder dan
anders: om 13.00 u. van de Buurhuis
kamer. De kosten zijn € 3,- voor de
chauffeur, u rekent bij Tante Til zelf af wat
u daar gebruikt.
Boekenpraat met Jan Arkema
Dinsdagmorgen 20 november is er
Boekenpraat, een ochtend waarop we in
gesprek zijn over van alles rondom
boeken. Jan Arkema heeft weer een mooi
programma samengesteld, over schrijvers
die afkomstig zijn uit Aduard. Daar is heel
wat over te vertellen! Een vorige keer
was dit ook het onderwerp maar zijn lang
niet alle schrijvers behandeld. Dus nu een
vervolg. Het begint om 10 uur en het is in
de Buurthuiskamer.
Bingo in de Buurthuiskamer
Op vrijdag 30 november is er Bingo. Heel
gezellig en met mooie cadeaus. Komt u
ook een keer?
De opbrengst is voor de Buurthuiskamer.
2e Kerstdag, 26 december Kerst
maaltijd in de Buurthuiskamer
Op deze dag verzorgen Ellen en Peter
weer een kerstmenu in de Buurthuis
kamer. We beginnen om 13.00 uur en we
zien wel wanneer het klaar is. Hoe het
menu er uit gaat zien weten we nog niet,
maar het zal warm en koud zijn. De
kosten p.p. bedragen €7.50. U kunt zich
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opgeven vóór 19/12 op de volgende
manieren: Tel. 050-4031560 Mobiel:
06 413 215 91 WA: 06 413 215 91
Mail: ellenwieringa@hccnet.nl
Van de Vluchtelingenwerkgroep
in Aduard
In Aduard wonen vluchtelingen die
afkomstig zijn uit allerlei landen. Het gaat
om landen waar oorlog is of waar een
dictatoriaal regime heerst.
Momenteel komen er vooral mensen uit
Eritrea en Syrië naar Nederland. Deze
mensen weten niets van onze cultuur en
de vrijwilligers van VluchtelingenWerk
begeleiden hen om wegwijs te worden in
onze samenleving. Ook wordt er taal
ondersteuning geboden. In het geval van
een alleenstaande Eritrese moeder met
dochtertje van 1 jaar, wordt gezocht naar
iemand in Aduard die wil helpen met het
in orde brengen van de tuin bij haar
huisje. Het mooiste is als deze Eritrese
mevrouw op gang wordt geholpen met
het tuinonderhoud, zodat ze het na een
paar maanden zelf kan, of nog maar
sporadisch hulp nodig heeft. Mevrouw Itje
Odenhuis is maatschappelijk begeleidster
van deze mevrouw en zoekt iemand die
dat zou willen doen. Wie interesse heeft
kan Itje Oldenhuis telefonisch bereiken
050 - 4031 846. Ook voor andere klusjes
en ondersteuning in het proces naar
zelfredzaamheid, zijn vrijwilligers nodig in
Aduard. Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Coraline Dijksterhuis
Coördinator Integratie Vluchtelingen in
de gemeente Zuidhorn
VluchtelingenWerk Noord-Nederland
spreekuur vrijdag 9.30 tot 11.00 uur,
Hooiweg 9, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn

e-mail cdijksterhuis@vluchtelingenwerk.nl
telefoon donderdag 0594 - 508778
telefoon vrijdag 0594 – 508771
Kick off van de Westerkwartierse
Uitdaging voor maatschappelijke
organisaties uit Grootegast,
Marum, Leek en Zuidhorn
In samenwerking met de Steunpunten
Vrijwilligerswerk in de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn
organiseert de Westerkwartierse
Uitdaging op dinsdag 30 oktober 2018
van 17.30 tot 20.00 uur een introductie
bijeenkomst voor maatschappelijke
organisaties en burgerinitiatieven in het
Westerkwartier.
De Westerkwartierse Uitdaging is in 2018
gestart en is een ondernemersnetwerk
dat verbindingen legt tussen ondernemers
en maatschappelijke organisaties en
burgerinitiatieven in de Westerkwartier
gemeenten. Dit met als doel om de
leefbaarheid in het Westerkwartier te
ondersteunen. Naast het stimuleren van
maatschappelijk betrokkenheid brengt de
Westerkwartierse Uitdaging vraag en
aanbod van ondernemers en
maatschappelijke organisaties bij elkaar.
Dit kunnen vragen zijn op het gebied van
materialen, middelen en menskracht.
Nieuwsgierig wat de Westerkwartierse
Uitdaging voor uw organisatie, vereniging,
club, instelling of burgerinitiatief kan
betekenen? Of heeft uw organisatie of
initiatief behoefte aan spullen, materialen,
extra helpende handen of kennis wat u
zelf niet in huis heeft? Kom dan naar de
introductiebijeenkomst in het gemeente
huis Zuidhorn, Hooiweg 9 te Zuidhorn.
U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom.
Voor een buffetmaaltijd wordt gezorgd.

Aanmelden
In verband met de catering kunt u zich
tot 26 oktober 2018 aanmelden via
info@westerkwartierseuitdaging.nl graag
met vermelding van uw naam, e-mailadres,
organisatie en eventuele dieetwensen.
Gezien de beschikbare ruimte en de te
verwachten belangstelling kunnen er
maximaal twee personen per organisatie
of initiatief zich aanmelden. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.
Een vriendelijke groet, Esther Pleizier
Vrijwilligerswerk Zuidhorn
www.vrijwilligersgroningen.nl
0594 504711
Actie Schoenendoos
Van simpele schoenendoos tot onver
getelijk cadeau: dé kans om iets concreets
te doen voor kansarme kinderen wereld
wijd.Versier en vul een schoenendoos
met schoolspullen (schriftje, potloden,
kleurtjes, puntenslijper etc.), tasje, pet,
sokken of ondergoed, toiletartikelen(zeep,
tandpasta, tandenborstel, washandje kam,
spiegeltje etc.) en speelgoed (autootje,
knikkers, balletje, popje, krijtjes, bellen
blaas etc.). De schoenendozen gaan naar
kinderen op scholen, in weeshuizen,
vluchtelingenkampen, opvangcentra voor
straatkinderen etc. De verwachting is dat
de schoenendozen dit jaar gaan naar:
Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië,
Roemenië, Oekraïne en vluchtelingen
kampen op Lesbos. Je gift komt dus
daadwerkelijk direct bij het kind terecht.
Deze actie is een unieke gelegenheid om
iets te kunnen betekenen voor kinderen
die zo arm zijn dat ze waarschijnlijk voor
het eerst en het laatst in hun leven een
vervolg zie pagina 4
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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

Schilderclub
Maandag 5 november van
14.00-16.30 uur. Rien
Geertsema: 050-4031276.

Bingo
Vrijdag 30 november 10.00
- 12.00 uur
Janny Kits, 050-4031358

Welfare
Dinsdag 6 november 9.30
- 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

Boeken ruilen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Mannensoos
12 en 26 november van
10.30 - 11.30 uur Hidde
Leeuwerink 050-4031510

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur
Buurttafel
1, 8, 15 en 29 november van
10.00 - 14.00 uur
Op 22 november om 18.00
uur

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00 Uiterlijk de dinsdag tevoren
uur
opgeven bij Erna v.d. Hoek
Zondag 11 en 25 november 050-4031678
van 15.00 - 17.00 uur

(Medisch) Pedicure

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

vervolg van pagina 3
cadeau krijgen. Zo’n persoonlijk gebaar van
iemand uit een ver land maakt een diepe
indruk! Wil je geen doos versieren en
vullen, je kunt ook spullen inleveren die wij
dan in een doos doen voor een kind. Tot
18 november kunnen de dozen/ spullen
ingeleverd worden.
Inleveren van de doos of spullen kan bij
Frederike de Jonge, Westersingel 21
Aduard
Of bij Carin Kazemier, Sietse Veldstraweg 9
Den Ham.

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

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.

