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
1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus van 10.30 11.30 uur Hidde Leeuwerink
050-4031510
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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

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
uur
Schilderclub
Zomerstop tot 7 september Zondag 16 en 30 juni van
15.00 - 17.00 uur
Rien Geertsema: 0504031276.
Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
Welfare
uur
2 juli 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

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

Buurttafel

ZorgSaam Aduard
De flyeractie voor ZorgSaam Aduard
heeft een prachtig resultaat gehad. Maar
liefst 105 mensen zijn bereid om hun
buurtgenoten te ondersteunen. Daarnaast
hebben 32 mensen al een hulpvraag
gedaan. Momenteel is de werkgroep bezig
om de gegevens uit te werken en we
verwachten in september van start te
kunnen gaan. De mensen die al een
hulpvraag hebben gedaan proberen we nu
al te helpen. In de volgende Buurtkakel
meer nieuws over de officiële start van
ZorgSaam Aduard!

juli:
4, 11, 25 juli van
10.00 - 14.00 uur
18 juli van 18.00 - 19.30 uur

augustus:
1, 8, 22, 29 augustus van
10.00 - 14.00 uur
15 augustus van 18.00 19.30 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

Opbrengst donateursactie
Buurthuiskamer
De donateursactie heeft tot nu toe
€ 1.100 opgebracht. Een prachtig
resultaat. Namens allen van de Buurthuiskamer hartelijk dank voor deze ondersteuning van het financiële fundament van
de Buurthuiskamer.
Welfare
De handwerkochtend in de Buurthuiskamer is op dinsdag 2 juli. In augustus
slaan we een keertje over. Het is van 9.30
tot 11 uur.Verdere informatie: Trijn de
Boer, telefoon 0594-503684.
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag 9 juli
en op dinsdag 6 augustus, van 15.00 –
17.00 uur. Dus ook in de zomer kunt u
komen sjoelen, rummicuppen of een
ander spel spelen. U bent van harte
welkom. Informatie bij Janna Hamming,
050-4032055.

Uitstapje Boerderij Rozema
Vrijdagmiddag 12 juli brengen we een
bezoek aan de boerderij van de familie
Rozema in Aduard. De familie Rozema
heeft de beschikking over robotstallen
waarin de koeien op eigen wijze kunnen
worden gemolken met behulp van een
automatisch systeem. Wij zullen het
kunnen zien en krijgen hierbij uitleg.
Daarna gaan we gezellig naar het kerkje
Harkema om iets te drinken. Aan het
bedrijfsbezoek zijn geen kosten
verbonden. Bij het kerkje betaalt ieder
zijn eigen consumptie. Deze keer geen
vervoerskosten.Vertrek 13.30 uur bij de
Buurthuiskamer.

De boerderij van Rozema, nu nog met de bomen
op De Lindt

Verhalentafel:
Vrouwenemancipatie
Op dinsdag 16 juli van 10-12 uur is er
Verhalentafel. Het onderwerp is Vrouwenemancipatie. Nu heel gewoon, maar een
eeuw geleden is het vrouwenkiesrecht
ingevoerd. Maar ook het nemen van
financiële beslissingen in het huwelijk, een
eigen bankrekening hebben en het halen
van een rijbewijs was voor vrouwen nog
lange tijd niet vanzelfsprekend. We gaan
het er over hebben! En voor wie het leuk
vindt: in het Groninger Museum is tot half
september een prachtige expositie over
100 jaar Vrouwenkiesrecht.
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Bingo
Op vrijdag 26 juli en vrijdag 30 augustus:
Bingo! Ook in de zomer gaat het team
gewoon door.Voor een gezellige ochtend
en ook nog mooie prijzen! Het is van
10-12 uur in de Buurthuiskamer.
Dagtrip Buurthuiskamer
Museumspoorlijn STAR
op woensdag 24 juli
Deze keer gaan we de gehele dag op stap
en maken we een mooie stoomtreinrit op
de museumspoorlijn van Veendam naar
Stadskanaal en terug. In Veendam koopt
ieder voor zich een retourtje VeendamStadskanaal. Op het stationnetje in
Stadskanaal is een stationsrestauratie en
er is een souvenirwinkel aanwezig, Uw
treinkaart biedt tevens toegang tot het
rijtuigmuseum.Voor uitgebreide info zie
www.stadskanaalrail.nl
De tijden:
10:30 uur Vertrek vanuit de Buurthuiskamer met de auto naar
Veendam
12:00 uur Vertrek museumtrein vanuit
Veendam
12:40 uur Aankomst Stadskanaal
16:00 uur Vertrek Stadskanaal
16:40 uur Terug in Veendam
17:00 uur Vertrek naar Aduard
17:45 - Terug in Aduard
De kosten bedragen €12,- voor de
treinkaart (inclusief museumbezoek), en
€3,- voor de chauffeur. Wat u gebruikt in
de stationsrestauratie rekent u ook zelf
af.
Gaat u mee? Dan graag opgeven bij Janna
Hamming, 050-4032055. (niet op maandag
svp)

Bezoek Struisvogelboerderij
Boerakker
Op dinsdag 13 augustus kunt u ’s middags
mee struisvogels kijken op de boerderij
van de familie de Kreij in Boerakker. We
krijgen een film te zien en voor wie wil is
er een rondleiding.
De kosten zijn € 8,25 voor het bezoek en
€ 3 voor de chauffeur. Opgeven bij Janna
Hamming, 050-4032055. (niet op maandag
svp)

Uitstapje de Norgerberg
Stel dat het weer zo warm wordt als
vorig jaar… dan hebt u vast zin in een
terras, lekker in de schaduw, met een
gezellig uitzicht. Nou dat kan. Want op
dinsdag 27 augustus kunt u met de
Buurthuiskamer mee naar Norg. Camping
de Norgerberg heeft een Bospaviljoen
waar je heerlijk kunt zitten. We
vertrekken om 13.30 uur. Kosten bij de
Norgerberg rekent u zelf af, kosten
chauffeur € 3. 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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