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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 17 december bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl

Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel en hygieneproducten in
november.Voor de maand december
heeft de voedselbank als speciale wens
graag bonen en groenten in blik, houd
bare melk, koffie, rijst, appelstroop, pakjes
soep en mixen voor nasi, bami of pasta.
Ook Douwe Egberts bonnen zijn van
harte welkom.
Schilderclub
Maandag 3 december 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 4 december 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.

Uitstapje De Holm, Den Andel
In Den Andel is een mooi burgerinitiatief
gaande. Het voormalig schoolgebouw De
Holm biedt ruimte aan sociale en
duurzame initiatieven. Leerlingen van het
Noorderpoort hebben machines
ontwikkeld waarin plastic gesmolten
wordt. Daarna worden er door een 3Dprinter voorwerpen van gemaakt, die
verkocht worden in de winkel in De
Holm. Inspirerend! Maar… je kunt er ook
heerlijk koffie mét gebruiken. We krijgen
vrijdag 7 december een rondleiding en
natuurlijk is er koffie. Opgeven bij Janna
Hamming, 050-4032055. Kosten € 3 voor
de chauffeur, wat u gebruikt in De Holm
is voor eigen rekening. We vertrekken
13.30 uur vanaf de Buurthuiskamer.

Spelletjesmiddag
Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag 11
december, van 15.00 – 17.00 uur. U kunt
er sjoelen, rummikuppen of een ander
spel spelen. Het is altijd heel gezellig! U
bent van harte welkom. Informatie bij
Janna Hamming, 050-4032055.
Klik&Tiksoos
Op woensdagmiddag 12 en 19 december
is in de Buurthuiskamer de Klik&Tiksoos,
voor wie ‘computert’ en vragen over het
gebruik heeft. Het is een soos, er wordt
geen les gegeven. U helpt elkaar, u oefent
uw vaardigheden en Yvonne Steeman
denkt met u mee! Het is van 16.00 –
17.00 uur. Geen kosten, wel uw eigen
laptop of tablet meenemen. Contact:
Yvonne Steeman 06-11362797 of Loes
Lestestuiver, 06-25475198
Bloemschikken
Vrijdagmiddag 14 december kunt u een
kerststukje maken in de Buurthuiskamer,
onder leiding van John Hazenberg van de
Monnikskap. Het is van 14 uur -17 uur.
De kosten zijn € 10,-. Opgeven kan bij
Ina ter Veen, 050-4031663 (tot uiterlijk
11 december).
Muziek in de Buurthuiskamer
Donderdag 20 december gaan we in de
Buurthuiskamer weer zingen en muziek
maken, in Kerstsfeer. Het is van 10-12 uur.
U hoeft u niet tevoren op te geven.
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Kerstvolkszang
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 het Leger des Heils.
De Abdijkerk is open vanaf 19.00 en de
zangdienst begint om 19.30.
Allen van harte welkom!
Jonna Kraima

Woensdag 26 december
2e Kerstdag, Kerstmaaltijd in de
Buurthuiskamer
Op deze dag verzorgen Ellen en Peter
weer een gezamenlijke kerstmaaltijd. 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 bedragen
€7.50 p.p.. U kunt zicht 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

Kniepertjesverkoop
Buurthuiskamer

Kookrubriek
Deze afgelopen maand was er weer veel
afwisseling in de maaltijden:

December! Dus is er een kniepertjesactie. De mensen van de Buurthuiskamer
gaan ze vers voor u bakken. De opbrengst
is voor ‘de pot’. Prijs: 10 voor € 2 en 25
voor € 4.
In de week van 10 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 naast de kapsalon).
Op zaterdag 29 december kunt u tussen
10.00 en 14.00 uur de bestelling ophalen,
indien gewenst worden ze thuisbezorgd.
Snertactie in januari!
Op de vrijdag en zaterdag, het derde
weekend in januari wordt de snertactie
gehouden. Johan, Wouter en Jan streven
naar de verkoop van 150 liter snert.Voor
de derde week van januari kunt u uw
bestelling opgeven op een intekenlijst in
de Buurthuiskamer of via verspreide
flyers en zaterdag 19 januari kunt u uw
bestelling in de Buurthuiskamer ophalen.
Vriendelijke groet, Jan Meeuwsen

04-10: Hachee, rode kool met appel,
aardappels. Choco/ bananenvla
met slagroom.
11-10: Mexicaanse gebonden soep met
kip en een broodje kruidenboter
erbij. Chili con carne met rijst,
mais en doperwten. Fruitmengsel
van mango, nasi peer, vijgen en
mandarijn met daarop Griekse
yoghurt.
25-10: Bami met gebakken ei, saté stokje
en satésaus, komkommer en
kroepoek. Toetje, appelcake met
slagroom en stukjes perzik of
perzik yoghurt.
01-11: Voorgerecht beschuit met verse
vis salade, groenten soep en
pangasiusvis in Surinaamse kerrie
saus met witte rijst, verse
gebakken spruitjes met knoflook
en uitjes, toetje dubbelvla met
slagroom.
08-11: Aspergesoep. Stamppot rauwe
andijvie met spekjes en runder
saucijs en vlaflip met banaan.

woningontruiming-bezemschoon
Voor het professioneel leegruimen van woningen
in Groningen, Friesland en Drenthe.
Vraag een vrijblijvende offerte aan:
info@bezemschoon.nu | 06 - 13 24 00 81
Burg. Seinenstraat 21, Aduard

www.bezemschoon.nu
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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.

Schilderclub
Maandag 3 december van
14.00-16.30 uur. Rien
Geertsema: 050-4031276.

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

Koffie drinken
Welfare
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
4 december 9.30 - 11.00 uur uur
Trijn de Boer 0594-503684 Zondag 9 en 23 december
15.00 - 17.00 uur
Mannensoos
10 en 24 december van
Lenen hulpmiddelen
10.30 - 11.30 uur Hidde
elke werkdag 10.00 - 12.00
Leeuwerink 050-4031510
uur

Buurttafel
6 en 13 december van
10.00 - 14.00 uur
20 december van 18.00 19.30 uur
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678
Donderdag 27 en
vrijdag 28 december is
de Buurthuiskamer
gesloten.

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

