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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

Het jaar 2019 ligt al weer een maand
achter ons.Voor je er erg in hebt ben je
al weer vergeten hoe het was in 2019 en
welke inzet vrijwilligers en betrokkenen
hebben geleverd aan het in stand houden
van de Buurthuiskamer.
Daarom is het nu een goed moment om
even stil te staan bij deze inzet en
betrokkenheid en is dit een goede
gelegenheid om onze dank uit te spreken.
Dank aan allen die, door donateur te
worden, laten zien dat ze het bestaan van
de Buurthuiskamer ondersteunen. Dank
aan de sponsoren, dank voor de giften.
We hebben ze in grote dankbaarheid in
ontvangst genomen. En natuurlijk dank
aan alle vrijwilligers van de Buurthuis
kamer. Zij zijn de olie waar de
Buurthuiskamer op draait.
We kijken terug op een goed 2019. Een
jaar met mooie activiteiten, mooie
gesprekken, een lach, maar ook een traan.
Het kan en mag in de Buurthuiskamer.
Ook mooi is het oprichten van ZorgSaam
Aduard waar wij als dorp laten zien dat
we er zijn voor elkaar.Voor het hulp
vragen en voor de hulp bieden.
Het is het sociale aspect waar we als
Aduard bekend om staan. Laten we dit

koesteren en laten we naar elkaar om
blijven kijken. Ook in 2020!
Namens het bestuur en vrijwilligers van de
Buurthuiskamer Aduard, Roelf Pijpker
De voedselbank
Hartelijk bedankt voor het inleveren van
houdbaar voedsel in de maand januari.
Voor de maand februari heeft de
voedselbank graag blikjes tomatenpuree,
tomaten in blik, tomatensaus etc. U kunt
het op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur in de Buurthuiskamer
inleveren.
Schilderclub
De Schilderclub in de Buurthuiskamer is
op elke eerste maandag van de maand,
van 13.30 – 16.30 uur.
Handwerkclub
Elke eerste dinsdagmorgen van de
maand kunt u samen handwerken in de
Buurthuiskamer, van 9.30-11.00 uur.
Mannensoos
De Mannensoos is op maandag 3 en
17 februari a.s., van 10.30 – 11.30 uur.

Uitstapje:
Insectenwereld DoeZoo
Eind januari was dit uitstapje gepland
maar vanwege een verbouwing in
DoeZoo konden we toen niet terecht.
Deze maand wel. Op vrijdag 7 februari
a.s. gaan we naar Leens, naar Insecten
wereld DoeZoo. We krijgen een rond
leiding (de gids kan boeiend vertellen,) en
gaan iets lekkers gebruiken in Herberg de
Wierde, het restaurant van DoeZoo.
Vertrek 13.30 uur bij de Buurthuiskamer.
Kosten € 7,50 + € 3 voor de chauffeur.
Opgeven bij Janna Hamming, 0504032055 (niet op maandag).
Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 11 februari a.s. kunt u
komen eten bij Eetclub de Pollepel, in
’t Kapittel (aan het Kaakheem). Toos
maakt er altijd iets lekkers en bijzonders
van. Het is van 11.45 – 13.00 uur en de
kosten € 5,00. Contactpersoon Toos de
Bree, telefoon 050- 4031296. Uiterlijk de
zondag tevoren opgeven.
Spelletjesmiddag
Buurthuiskamer
Deze is op dinsdag 11 februari a.s. Het
is van 15.00 – 17.00 uur. Informatie bij
Janna Hamming, 050-4032055.
Verhalentafel: de Wederopbouw
In november vorig jaar was er een mooie
bijeenkomst van de Verhalentafel over de
Bevrijding. Op vrijdag 14 februari a.s.
gaan we verhalen opdiepen aan de
Wederopbouw. Wie heeft daar
herinneringen aan en wil die delen?
U bent van harte welkom. Het is van
10.00 - 12.00 uur.
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Uitstapje Lauwersoog
Voorjaar in zicht, dus tijd voor een ritje
naar Lauwersoog! Dinsdag 25 februari
a.s. staat er weer een visje en andere
lekkere dingen klaar.Vertrek 13.30 uur bij
de Buurthuiskamer.
Kosten € 3 voor de chauffeur, in het
restaurant rekent u zelf af. Opgeven bij
Janna Hamming, 050-4032055 (niet op
maandag).
Bingo
Op vrijdag 28 februari a.s. is er weer
een gezellige en spannende ochtend in de
Buurthuiskamer. Er zijn weer leuke
prijzen! Het is van 10.00 -12.00 uur.
Dorpsagenda:
Ophalen van de grijze vuilcontainer op
3 en 17 februari
Ophalen van de groene gft container
op 7 en 21 februari
Ouderenmiddag van de PKN kerk
Aduard op 6 februari van 14.30-16.30 uur
in het Hoge Hof, dominee dr. H.A.H. Maat
verzorgt de middag. Wilt u vervoer dan
kunt u bellen naar Martha de Haan (050)
403 2234
Plaatselijk Nut Aduard
Woensdag 12 februari om 20.00 uur in
MFC De Meeden: lezing door dhr. Pek van
Andel uit Feerwerd over “Serendipiteit”
(betekent; het talent om toevallige
ontdekkingen te doen).
Abdijconcert PIERROT LUNAIRE 2.01
14 feb 2020 van 20.15 - 22.30 uur in de
Abdijkerk Aduard.
Ekaterina Levental www.abdijconcerten.nl
OPA In februari wordt het oud papier op
zaterdag 22 februari opgehaald. (Niet in
het buitengebied).

De kookrubriek van de
Buurthuiskamer
Het was weer een drukte van belang in
ons keukentje. Naast de “normale”
maaltijden waren er een Kerstmenu en
zijn er heel veel Kniepers gebakken. De
kokkies hadden het niet koud. Dank aan
de gasten en klanten die dit alles hebben
afgenomen.
19/12
Ragoutbakje met champignon/ ei ragout
Harira (Turkse maaltijd soep)
Daarbij Turks brood/ roomkaas en humus.
Turkse yoghurt met advocaat toe.
26/12 Kerstmenu
Het thema is: Oud Hollands.
Amuse: Pastei vergeten vleessoorten.
Daarna: Doperwtensoep met mint en een
sandwich ham/ eisalade.
Hoofd: Rollade, puree van knolselderij,
pompoen en aardappel, spruitjes met
kerriesausje, schorseneren met
bechamelsaus, bietensalade met witlof,
appel, mierikswortel en een beetje feta.
Na: Chocolade canachetaart met
stoofpeer.
Op tafel: Appelsap Afzakkertje: Koffie/
Thee met iets zoets.

2/1
Groentesoep met balletjes
Stamppot rauwe andijvie met spekjes.
Sausijsje
Aardbeienyoghurt met aardbeien.
9/1
Bami goreng
Foeyonghai
Chocoladevla met ananas en slagroom.
Met vriendelijke groet (en dank aan XS4all)
Ellen Wieringa
ZorgSaam Aduard
wandelgroepen
In de vorige Buurtkakel stond een
oproep om wandelgroepen te starten.
Inmiddels is een groep gestart. Deze
groep gaat 1 tot 3 keer per week een
flink stuk wandelen. Er kunnen nog meer
groepen worden gestart van allerlei
niveaus. U kunt zich nog steeds opgeven.
Ook zijn er aanmeldingen binnen
gekomen van mensen die met iemand
willen lopen die moeilijk ter been zijn.
Bent u slecht ter been of loopt u met een
rollator en vindt u het gezellig, en/of
stimulerend en/of veilig om met iemand
te lopen bel of mail naar ZorgSaam
Aduard: 06 16 234 481
zorgsaamaduard@gmail.com

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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Mannensoos
3 en 17 februari van
10.30 - 11.30 uur Hidde
Leeuwerink (050) 4031510
Schilderclub
3 februari 13.30 – 16.30
uur. Kosten € 5 per keer.
Rien Geertsema: (050)
4031276.
Handwerken
4 februari 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer (0594) 503684

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
Donderdag 6,13 en 27
februari van
10.00 - 14.00 uur
Koffie drinken
Donderdag 20 februari van
elke werkdag ± 10.00 - 12.00 18.00 - 19.30 uur
uur
Zondag 2 en 16 februari van Uiterlijk de dinsdag tevoren
15.00 - 17.00 uur
opgeven bij Erna v.d. Hoek
(050) 4031678
Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

(Medisch) Pedicure

M. Dijkema
Behandeling op afspraak

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

Hulp nodig?
U kunt bellen naar
06-16234481
(liefst tussen 9.00 en 12.00 uur)

of mailen naar:
zorgsaamaduard@gmail.com

opmaak: Letter & Lijn | Aduard | www.letterenlijn.nl

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.

