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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 februari plaatsen?
Meld dit voor 14 januari bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl

Bestuur van de stichting Buurthuiskamer, de redactie en
medewerkers van de Buurtkakel wensen alle inwoners van Aduard
een heel gelukkig en gezond 2019!
Uitvoering Welzijnswerk vanaf
januari
In 2019 is het dan zover: de gemeentelijke
herindeling is een feit. Dat betekent ook
dat het welzijnswerk in de nieuwe
gemeente door een andere partij wordt
uitgevoerd: Sociaal werk De Schans. In
Aduard, Den Horn en Den Ham blijft
buurtwerker Loes Lestestuiver het
aanspreekpunt. Haar nieuwe contact
gegevens zijn nog niet bekend, die worden
vermeld in de volgende Buurtkakel.
Voorlopig kunt u haar bereiken via het
algemene nummer van Sociaal werk De
Schans: 0594-745620.
Buurthuiskamer bedankt de
middenstand
Tijdens de laatste Bingo-ochtend van het
jaar was er een recordopbrengst voor ‘de
pot’ van de Buurthuiskamer: € 100. Dit
dankzij de medewerking van de Aduarder
middenstand. Die stelde mooie prijzen
ter beschikking, die zeer werden
gewaardeerd.

Hartelijk dank daarvoor, zo houden we
met elkaar de Buurthuiskamer in stand!
Buurtbemiddeling
Omdat SPiNN per 1 januari 2019 niet
meer werkzaam is in het Westerkwartier
zal Buurtbemiddeling Westerkwartier
verder gaan onder de overkoepelende
organisatie Stichting Vlechter!.
Dit betekent dat ik per 1 januari op het
e-mailadres f.devries@mjd.nl te bereiken
ben.
Het telefoonnummer blijft hetzelfde. Ik
wens u erg fijne, warme feestdagen toe
en spreek u graag in 2019!
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
Buurtbemiddeling Westerkwartier wordt
ondersteund door de gemeenten, politie,
Wold & Waard,Vredewold en hul

Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel in december.Voor de
maand januari heeft de voedselbank als
speciale wens graag winterkost, zoals
houdbare zuurkool en worst. Ook
Douwe Egberts bonnen zijn nog van
harte welkom.
Nieuwjaarsinstuif
Vrijdag 4 januari is er van 10 uur – 12
uur in de Buurthuiskamer een Nieuw
jaarsinstuif. U bent van harte welkom.
Schilderclub
Maandagmiddag 7 januari is er weer
Schilderclub in de Buurthuiskamer. Het is
van 13.30 uur – 16.30 uur. Kosten € 5.
Informatie: Rien Geertsema, 050-4031276.
Welfare
Op dinsdag 8 januari 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.
Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 8 januari kunt u een
heerlijke maaltijd gebruiken bij Eetclub de
Pollepel. 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.

2

Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag
8 januari, van 15.00 – 17.00 uur. U kunt
er sjoelen, rummicuppen of een ander
spel spelen. Het is altijd heel gezellig!
U bent van harte welkom. Informatie bij
Janna Hamming, 050-4032055.
Informatieochtend cybercrime
door Hanzehogeschool
Op maandag 14 januari zal er een
voorlichtingsbijeenkomst worden gegeven
over veiligheid op internet. Tijdens de
bijeenkomst worden er belangrijke tips
gegeven over veilige sites, veilige mails en
betalingen. De bijeenkomst wordt
verzorgd door Klik & Tik, Jorrit Vroom en
Frank Huizenga. Een inschrijfformulier
voor de bijeenkomst hangt in de
Buurthuiskamer. Het is van 10.00-12.00,
inloop vanaf 9.30 uur. Tot dan!
Nieuwe verkeersregels, hoe zit
dat?
Wie een rijbewijs heeft geniet van de
vrijheid die autorijden biedt. Maar wat
verandert er veel… Piet Helmholt
werkte bij de Verkeerspolitie, hij komt op
donderdag 17 januari van 10-12 uur
u bijpraten over veranderingen in de
verkeersregels. Ook kan hij ingaan op
vragen over de Rijbewijskeuring.
Snertdag Buurthuiskamer
Op zaterdag 19 januari is er in Aduard
weer een SNERTDAG. Koks van dienst
zijn Jan Meeuwsen, Johan Kuilman en
Wouter van Rossum. Er is snert met en
zonder vlees. De opbrengst is voor de
Buurthuiskamer. De snert kost, net als
eerdere jaren, € 4,50 per liter en is ook

geschikt om in te vriezen. Bestellen kan
t/m maandag 14 januari via de intekenlijst
in de Buurthuiskamer of telefonisch bij
Erna van der Hoek, 050-4031678. Bij
keuze voor de vegetarische snert dit a.u.b
nadrukkelijk vermelden! U wordt
verzocht de bestelling op zaterdag
19 januari tussen 12.00 en 14.30 uur
op te halen bij de Buurthuiskamer,
Kloosterstraat 19. Helpt u mee om de
pannen leeg te krijgen?
Klik&Tiksoos
In januari is er geen Klik&Tiksoos in de
Buurthuiskamer. Dit vanwege nieuw
cursusaanbod vanuit de Bibliotheek.
Verhalentafel: Spelletjes van
vroeger
Eindeloos buiten spelen, bij school en op
straat. Heeft u daar ook zoveel mooie
herinneringen aan? Of binnen, aan de
grote tafel. Op dinsdag 22 januari gaan
we in de Buurthuiskamer verhalen
daarover uitwisselen. Het is van 10.00
-12.00 uur. Doet u mee?
Bingo in de Buurthuiskamer
Op vrijdag 25 januari is er weer Bingo,
het team heeft weer voor mooie prijzen
gezorgd! Het is van 10.00 -12.00 uur.

Uitstapje Garnwerd aan Zee
Op dinsdag 29 januari kunt u mee naar
Garnwerd. Na een mooi ritje gaan we bij
restaurant Garnwerd aan Zee gezellig
koffie drinken. We vertrekken om 13.30
uur.
De kosten zijn € 3 voor de chauffeur, wat
u in het restaurant gebruikt rekent u zelf
af. Opgeven bij Janna Hamming, 0504032055.
Kookrubriek
29-11: Kip, in een saus van tomaten
ketchup, gembersiroop, uien ,
knoflook, rozijnen en kerrie met
gekookte basmati rijst en
sperziebonen. Baboussa
(Marokkaanse griesmeelcake)
met warme kersen.
06-12: Dunne mie, kip saté vers
gemarineerd, verse rauwkost
(komkommer, lenteui, sla,
tomaten) Aardbeienkwark met
slagroom.
13-12: Groentesoep, wrap, krieltjes,
gemengde sla, karamel met gele
vla en slagroom

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.

Mannensoos
7 en 21 januari van
10.30 - 11.30 uur Hidde
Leeuwerink 050-4031510
Schilderclub
Maandag 3 december van
14.00-16.30 uur. Rien
Geertsema: 050-4031276.

Buurtwerk

Buurtwerker Loes Lestestuiver blijft vanaf
1 januari het aanspreekpunt. Haar nieuwe
contactgegevens zijn nog niet bekend, die
worden vermeld in de volgende
Buurtkakel.Voorlopig kunt u haar
bereiken via het algemene nummer van
Sociaal werk De Schans: 0594-745620.

Boeken ruilen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
3,10, 24 en 31 januari van
10.00 - 14.00 uur
17 januari van 18.00 - 19.30
uur

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
uur
De bijdrage per maaltijd
Zondag 6 en 20 januari 15.00 wordt per 1 januari 2019
- 17.00 uur
verhoogd tot € 6,00.

Welfare
Lenen hulpmiddelen
4 december 9.30 - 11.00 uur elke werkdag 10.00 - 12.00
Trijn de Boer 0594-503684 uur

Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678

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

