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

‘Onze Loes’ blijft
In de nieuwe gemeente Westerkwartier
wordt het welzijnswerk vanaf 1 januari
niet meer uitgevoerd door de SWgZ
maar door Sociaal werk De Schans. Alle
medewerkers van de SWgZ moesten
opnieuw solliciteren. Gelukkig is Loes
weer opnieuw aangenomen. In Aduard,
Den Horn en Den Ham blijft zij als
buurtwerker het aanspreekpunt.
Tijdens de Nieuwjaarsinstuif zette Roelf
Pijpker ‘onze Loes’ in het zonnetje.
Namens de bezoekers, vrijwilligers en het
bestuur overhandigde Hebe Loes een
bloemetje.
Kniepertjesactie december
Dank aan alle mensen die vorige maand
kniepertjes bestelden bij de Buurthuis
kamer! Er zijn 2900 kniepertjes gebakken
(het ruikt er nog naar… heerlijk) en de
netto-opbrengst is € 431,-. Een mooi
succes!
ZorgSaam Aduard
De overheid verwacht steeds meer dat
burgers zelf hun zaken regelen. Maar niet
alles hoeft op eigen kracht! Krachtig

samen kan ook. Dat gebeurt ook: familie,
buren en anderen zijn vaak bereid om iets
te doen voor een dorpsgenoot. Om dit
‘netwerk’ van behulpzame inwoners te
vergroten wordt er gewerkt aan het
project ZorgSaam Aduard. In het project
werken Dorpsbelangen, Buurthuiskamer
Aduard, Stichting Aduard Helpt en de
kerken samen om te komen tot een
netwerk met een overzicht van inwoners
die af en toe iets voor een ander willen
doen. Dit naar voorbeeld van ZorgSaam
Oldehove, waar een vergelijkbaar
netwerk is opgezet dat heel goed draait: zij
hebben zelfs de Provinciale Vrijwilligers
prijs én de Leefbaarheidsprijs van de
gemeente Zuidhorn ontvangen.
Later dit voorjaar krijgt u een kaartje in
de bus waarop u kunt aangeven of u bij
het netwerk van ZorgSaam Aduard wilt
horen. Eén en ander is nog in voor
bereiding, wij houden u op de hoogte!
Groet, werkgroep ZorgSaam Aduard
(Jelle Krouwel, Addie van Rossum,
Bertus Veldman, Gerard Kloosterman en
Loes Lestestuiver).

Bericht van de schilderclub
Zoals bekend komen we een keer in de
maand bij elkaar in de buurthuiskamer
om te schilderen. In de loop van de jaren
hebben we heel wat ‘kunstwerken’
geproduceerd. Geregeld heeft er van
iemand van ons een schilderij in de
Buurthuiskamer gehangen.
Maar vanaf nu tot eind maart hangen
onze schilderijen in een zaal bij hotel
Aduard. Wij zijn er best we een beetje
trots op. Ga geheel vrij een kijkje nemen,
en geniet er van. Lijkt het je ook leuk om
mee te schilderen dan ben je welkom op
maandagmiddag 7 februari in de
buurthuiskamer.
Rien Geertsema
Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel en Douwe Egberts
bonnen in de maand januari.Voor de
maand februari heeft de voedselbank als
speciale wens graag alles voor een schone
was. Ook Douwe Egberts bonnen zijn
nog van harte welkom.
Welfare
Op dinsdag 5 februari is er weer Welfare.
Het is van 9.30 tot 11 uur, in de Buurt
huiskamer. Als u samen wilt handwerken,
kom gerust! Trijn de Boer helpt u, als u
dat wilt, op weg met ideeën en materiaal.
Telefoon 0594-503684.
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag
5 februari, 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.
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Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 12 februari 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.
Het Plaatselijk nut
Het Bestuur van het Plaatselijk Nut
Aduard nodigt u uit voor de 647ste
bijeenkomst welke gehouden zal worden
op woensdag 13 februari 2019 in het
Multifunctioneel Centrum ‘De Meeden’.
Aanvang 20.00 uur
Spreker Prof. Mr. F.T. Oldenhuis,
Hoogleraar Recht en Religie,
Rijksuniversiteit Groningen.
Onderwerp
De samenleving is van ons allemaal
Omgaan met radicale standpunten in een
multireligieuze samenleving
Toelichting
• Een burger beroept zich voor zijn
radicale mening of voor de manier
waarop hij zich kleedt op de bijbel of
op de koran. Moet je als samenleving
dat altijd respecteren?
• Hoe ver gaat dat wederzijds respect?  
• Stel dat  iemand op het dak van zijn
boerderij de tekst “Jezus Redt” plaatst?
Altijd toestaan?
• Mag een ondernemer een stagiaire, die
homo blijkt te zijn en samenwoont,
‘wegsturen’ omdat zo’n leefwijze niet
past binnen de cultuur van dat bedrijf?
• Mag de politie haar agenten verbieden
bepaalde kleding te dragen, bijv. een
hoofddoek?

• Mag een bijzondere school  een leraar,
die uit de kast komt en gaat samen
wonen met een vriend, op die grond
ontslaan?
Oldenhuis pakt die ‘handschoen’ op en
probeert samen met de ‘zaal’ anno 2019
een antwoord te vinden. Alle belang
stellenden zijn van harte welkom.
Het Bestuur
Informatieavond / Wijnproeverij
Buurthuiskamer
Veel mensen hebben hun favoriete
wijntje.., maar er is meer wijn onder de
zon! Johan Kuilman vertelt u er graag
meer over (herkomst, soorten druiven,
invloed van het klimaat etc) op donder
dagavond 14 februari. Het begint om
19.30 uur en de kosten zijn €10. Graag
voor 11 februari opgeven svp bij Johan, tel
050-4032139 of
johankuilman@gmail.com.
Boekenpraat met Jan Arkema
De Heemkakel, wat heeft het dorp daar
46 jaar lang een plezier van gehad. Een
dorpsblad dat bij iedereen thuis lag, met
kreukels, ezelsoren en koffievlekken,
zoveel werd erin gelezen. Jan Arkema is
van plan iets te vertellen over de
geschiedenis van De Heemkakel. Heeft u

ook zin om eens terug te kijken en
herinneringen op te halen?
Kom dan op dinsdagmorgen 19 februari
naar de Buurthuiskamer. Het is van 10-12
uur. U hoeft zich niet tevoren op te geven.
Bingo in de Buurthuiskamer
Op vrijdag 22 februari is er weer Bingo,
het team heeft weer voor mooie prijzen
gezorgd! Het is van 10-12 uur.
Film in de Buurthuiskamer!
Dinsdag 26 februari a.s is er weer een
filmavond in de Buurthuiskamer, met
sketches van André van Duin. De vorige
filmavond met materiaal van André, in
november jl., was een succes en er was
vraag naar meer. Het begint om 19.30 uur.
Kosten € 5,00. Informatie: Johan Kuilman,
050-4032139.
Uitstapje Lauwersoog
Op naar het voorjaar! Heeft u zin om
mee te gaan naar Lauwersoog, een visje
eten? Dat kan op vrijdagmiddag 1 maart
a.s. We vertrekken om 13.30 uur van de
Buurthuiskamer. De kosten zijn € 3 voor
de chauffeur, wat u in het restaurant
gebruikt rekent u zelf af. Opgeven bij
Janna Hamming, 050-4032055. (niet op
maandag svp).

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
4 en 18 februari van
10.30 - 11.30 uur Hidde
Leeuwerink 050-4031510

Bereikbaarheid Welzijnswerk
Buurtwerker Loes Lestestuiver, Stichting
Sociaal werk De Schans voor (gratis)
ondersteuning en advies. Zij is het
aanspreekpunt in Aduard, Den Horn en
Den Ham.
Haar contactgegevens op werkdagen zijn:
telefoon 06-10039514, email:
l.lestestuiver@sociaalwerkdeschans.nl

Boeken ruilen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
7,14, 28 februari van
10.00 - 14.00 uur
21 februari van 18.00 - 19.30
uur

Schilderclub
Maandag 4 februari van
14.00-16.30 uur. Rien
Geertsema: 050-4031276.

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
uur
De bijdrage per maaltijd is
3 en 17 februari 5.00 - 17.00 per 1 januari 2019 verhoogd
uur
tot € 6,00.

Welfare
5 februari 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
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

