4e Jaargang nr. 12, juni 2019

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 juli/augustus plaatsen?
Meld dit voor 18 juni bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl

ZorgSaam Aduard
In april zijn de flyers van ZorgSaam
Aduard rondgebracht. Hulde voor de
inzet van de bezorgers, geweldig werk,
ook bij het ophalen. Dank jullie wel!
De komende maand worden de opgaves
verwerkt en in de volgende Buurtkakel
kunnen wij u melden wat de ‘opbrengst’
is.
Vlag Zorgzame Dorpen
Ook Aduard heeft een vlag Zorgzame
Dorpen. De vlag is uitgereikt door
Groninger Dorpen en symboliseert de
betrokkenheid en zorg van de Aduarders
voor elkaar.
In een tijd waarin kwetsbare en oudere
mensen steeds langer zelfstandig wonen,
komen er in de Groninger dorpen allerlei
initiatieven van de grond. In ons dorp
bestaat al zes jaar de Buurthuiskamer en
in deze maanden zien we de oprichting
van ZorgSaam Aduard.
Met elkaar werken we zo aan een
zorgzaam en leefbaar dorp. Meer
informatie op: https://www.zorgzame
dorpengroningen.nl/actueel/

De vlag hangt, voor
iedereen zichtbaar,
centraal in het dorp
aan het Kaakheem.

Diny Rankenberg
Welfare
De maandelijkse handwerkochtend gaat
in de zomer gewoon door, op augustus
na. Dus op dinsdag 4 juni bent u van harte
welkom in de Buurthuiskamer. Het is van
9.30 tot 11 uur. 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 11 juni,
van 15.00 – 17.00 uur. U kunt er sjoelen,
rummikuppen of een ander spel spelen.
U bent van harte welkom. Informatie bij
Janna Hamming, 050-4032055.

Oproep Schuurverkoop
Buurthuiskamer
Zaterdag 15 juni doet de Buurthuiskamer
ook weer mee aan de Schuurverkoop, die
‘Christelijke Oranjevereniging Oranje
Getrouw Aduard’ jaarlijks organiseert. Als
u kleine spullen heeft die voor de Buurt
huiskamer verkocht mogen worden dan
kunt u deze op werkdagen tussen 10 en 12
uur naar de Kloosterstraat 19 brengen.
Uiteraard kunt u op 15 juni ook komen
kijken of er iets anders voor u bij is!
Uitstapje Lauwersoog
Op dinsdag 18 juni kunt u mee naar
Lauwersoog, een visje of iets anders
lekkers eten in de haven. We vertrekken
om 13.30 van de Buurthuiskamer en zijn
omstreeks 17 uur terug. Kosten zijn €3
voor de chauffeur, wat u op Lauwersoog
gebruikt rekent u zelf af. Opgeven bij
Janna Hamming 050-4032055 (niet op
maandag svp. )
High Tea
Op de langste dag van het jaar, vrijdag 21
juni verzorgen Anja, Peter en Ellen weer
een HighTea in de Buurthuiskamer. We
serveren warme, koude, zoete en hartige
gerechtjes, thee, of koffie, fris en wat
bubbeltjeswijn maken het feest compleet.
We beginnen zo rond 14.30 en zien wel
wanneer het is afgelopen. U kunt zich
opgeven bij Ellen via de mail:
ellenwieringa@hccnet.nl Whats-app of
mobiel kan ook: 06 41321591, de landlijn
is 050 4031560. Dit graag wel voor 17
juni. De kosten bedragen €8,00 p.p. en
komt ten goede aan de Buurthuiskamer.
We kijken uit naar uw aanmelding.
Anja, Peter en Ellen
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OPA
De Oud Papier Actie wordt op de 4e
zaterdag van de maand gehouden en is
dus deze keer zaterdag 22 juni. We
beginnen om 9.00 uur ’s ochtends de
route door het dorp. Graag het oud
papier gebundeld aan de weg zetten. De
organisatie is in handen van de gezamen
lijke kerken in Aduard. Uit de opbrengst
van het PKN gedeelte van het OPA
worden diverse projecten ondersteund
ter verbetering van de levensomstandig
heden voor kinderen. De afgelopen tijd
zijn giften gegeven aan:
• Stichting Green Home
• Project Jonge Vlinders
• Actie4kids schoenendoosaktie
• Boekentrommelproject Zuid-Afrika
• Stichting EBOO in Kenia
• Ronald McDonald Kinderfonds
Alvast hartelijk dank voor de genomen
moeite!
Meer informatie kunt u vinden op http://
pkn-aduard.nl/activiteiten/oud-papieractie/
Lena Cruiming, Simon Vooys en
met vriendelijke groet, Bob Buist
Bingo
Op vrijdag 28 juni is er weer Bingo, het
team heeft weer voor mooie prijzen
gezorgd! Het is van 10.00-12.00 uur.

Kookrubriek
21 april Paasbrunch
verzorgd door Ellen, Anja en Peter:
Voorafjes:
eisalade met tonijn, gebonden
champignon- | preisoep
Hoofdmaaltijd:
Stukjes gebakken varkensvlees in een
sausje, aardappeltjes uit de oven met tijm
en rozemarijn, andijviesla met witte kaas,
tomaatjes, appel en dressing, appel
compote, spitskool met kokos.
Dessert:
Stracciatellataart a la Anja
Afsluiting met koffie of thee met een
koekje en snoepje
Op tafel:
water en appelsap.

25 april:
Slasoep met rookvlees,
shakshuka met saucijs en brood,
aardbeienijs met verse aardbeien en
slagroom.
2 mei:
Mosterdsoep met spekjes,
gekookte piepers, gekookte andijvie,
gehaktbal.
rumrozijnenvla en straciatellavla.
6 mei:
Bevrijdingspannenkoeken eten in de
Buurthuiskamer.
9 mei:
Verse groene aspergesoep met ei en een
soepstengel,
rijst met div. groentes, omelet
chipolataworstje met tomatensaus,
milkshake met banaan, kers, zwarte bes
en appel.

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.

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

Mannensoos
Boeken ruilen
17 juni van 10.30 - 11.30 uur elke werkdag 10.00 - 12.00
Hidde Leeuwerink 050uur
4031510
Koffie drinken
Schilderclub
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
Zomerstop tot 7 september uur
Rien Geertsema: 050Zondag 16 en 30 juni van
4031276.
15.00 - 17.00 uur
Welfare
4 juni 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
6, 13, 20 juni van
10.00 - 14.00 uur
27 juni van 18.00 - 19.30 uur
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678
Maandag 10 juni,
2e Pinksterdag, 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

