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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 plaatsen?
Meld dit bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl
_____________________________________________________________________________________
Van de voorzitter
Beste bezoekers en vrijwilligers van de Buurthuiskamer,
en andere inwoners van Aduard,
Vanwege de corona-crisis heeft het bestuur half maart moeten besluiten om de Buurthuiskamer voor onbepaalde tijd te
sluiten. We wisten toen absoluut niet hoe lang dit zou gaan duren.
Helaas kunnen we nu nog niet zeggen dat we de ruimte weer kunnen openen. We moeten ons houden aan de landelijke
richtlijnen die het RIVM heeft gesteld.
Dat betekent dat we anderhalve meter afstand moeten houden. Willen we dat in de Buurthuiskamer realiseren, dan
kunnen er maximaal 8 mensen binnen zijn. Bezoekers zouden zich daarom van tevoren moeten aanmelden. De
dienstdoende vrijwilligers moeten geïnformeerd zijn over en zich houden aan de gezondheidsvoorschriften en hygiënemaatregelen, hetgeen ook geldt voor de bezoekers.
Al met al denken we niet dat we zo gezellige koffie-ochtenden kunnen houden. De veiligheid moet voorop blijven staan.
Daarnaast vragen we van de dienstdoende vrijwilligers een bepaalde verantwoordelijkheid waarvan het bestuur vindt dat
we deze niet kunnen vragen.
Het bestuur heeft daarom besloten om in ieder geval tot 1 september de Buurthuiskamer gesloten te houden.
Wij zijn blij dat De Meeden de gelegenheid biedt om elkaar toch te ontmoeten. Vanaf begin juni is er op de
vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur de mogelijkheid om samen een kop koffie te drinken en een praatje te maken. En
inmiddels is ook de Mannensoos van de maandagochtend hier bij elkaar geweest en gaan ze hiermee door. De
eerstvolgende keer is op maandag 6 juli van 10.30 tot 11.30 uur, om vervolgens om de veertien dagen bij elkaar te
komen.
Natuurlijk gaat het er in De Meeden anders aan toe dan in de Buurthuiskamer, maar de gelegenheid is er.
Mocht er behoefte zijn om meer activiteiten van de Buurthuiskamer tijdelijk te verplaatsen naar De Meeden, dan kan
hierover worden overlegd met Addie en Wouter van Rossum, tel. 050-4031303 / alvanrossumlefeber@gmail.com /
wtvanrossum@gmail.com.
Natuurlijk kan het zo zijn dat u door de sluiting van de Buurthuiskamer contacten mist, dat u graag een praatje wilt maken
of een spelletje doen. Of van anderen hulp of steun nodig hebt omdat de vertrouwde mensen er niet zijn. U kunt altijd
contact opnemen met ZorgSaam Aduard. Deze organisatie met vele vrijwilligers is er juist nu ook voor om u te helpen. U
kunt bellen naar 06-16 23 44 81 of mailen naar zorgsaamaduard@gmail.com.
Mocht u andere vragen hebben of iets kwijt willen, dan kunt u mailen naar vraag@buurthuiskameraduard.nl of bellen met
ondergetekende, tel. 06-81763972.
Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en in de loop van augustus zullen we besluiten hoe we in september
verder gaan. Voor nu wens ik u namens het hele bestuur mooie en bovenal gezonde zomermaanden toe!
Met vriendelijke groet, Roelf Pijpker, voorzitter.
Koffiedrinken
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Meeden. Houd de RIVM regels in acht!
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Mannensoos
Beste mensen, in navolging van de koffieochtenden die tijdelijk "buiten de deur" worden gehouden, hebben een aantal
mannen maandagmorgen 22 juni jl. de mannensoos als proef weer opgestart. Wegens de coronamaatregelen is de
soos gehouden in MFC de Meeden, waar we hartelijk zijn ontvangen en ruimte genoeg is om gepaste afstand te
bewaren. Er waren 10 enthousiaste deelnemers en dus hebben we besloten de volgende soos te houden op
maandagmorgen 6 juli van 10:30 tot 11:30 uur, en zonder tegenbericht vervolgens om de 14 dagen. Dus mannen, van
harte welkom op 6 en 20 juli en op 3, 17 en 31 augustus!

ZorgSaam Aduard
Vanaf maart is alles anders verlopen. Mensen naar het
ziekenhuis rijden en begeleiden, bezoekjes brengen en
spelletjes doen mocht niet meer. Toch zijn er de afgelopen
maanden wel regelmatig andere hulpverzoeken binnen
gekomen. En waren veel vrijwilligers bereid om te helpen.
Een applaus voor hen!
Bezoekjes brengen en samen wandelen op afstand mag
weer. Ook iemand naar het ziekenhuis rijden mag weer, wel
met een mondkapje op. Houd daarbij de voorschriften van de
RIVM in acht.
ZorgSaam Aduard, 0616234481 /
zorgsaamaduard@gmail.com

(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
Kloosterstraat 19, Aduard

Van de Buurtwerker
Zoals sommigen van jullie al hebben gehoord ben ik, Machteld van der Zee, de nieuwe buurtwerker en opvolger van
Loes Lestestuiver. Graag had ik jullie in de buurthuiskamer ontmoet, maar door het coronavirus loopt het allemaal wat
anders dan gepland. Ik zou graag via de buurtkakel meer over mijzelf willen vertellen, maar vind het juist fijn om met jullie
in de buurthuiskamer het gesprek aan te gaan.
Vanaf 1 juni heeft het bestuur besloten om iedere vrijdag open te gaan in de Meeden. Ook ik zal hier af en toe aanwezig
zijn. Voor sommigen kan ik mij voorstellen dat de koffie in de Meeden duurder is dan in de buurthuiskamer. Graag wil ik
jullie erop attenderen dat er vanuit de gemeente een regeling is voor mensen met een laag inkomen (Participatiefonds).
Het Participatiefonds is er voor mensen met een uitkering van het UWV, een AOW uitkering, een hoger inkomen waar
weinig van overblijft door schulden of voor mensen met een bijstandsuitkering. Vaak weten bewoners van het
Westerkwartier niet dat ze hier gebruik van kunnen maken.
Daarnaast kan ik mij voorstellen dat het een eenzame tijd is en dat je je in deze tijd echt eenzaam voelt. Heb je behoefte
aan een gesprek na 17 uur? Dan kun je altijd contact opnemen met de luisterlijn. De luisterlijn is dag en nacht
beschikbaar voor een luisterend oor en een goed gesprek. Bel 0900 0767 of lokaal 050 - 525 00 00.
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek of om samen te kijken naar het participatiefonds, ben ik van maandag t/m
vrijdag tot 17uur bereikbaar op het nummer 0651307385. Machteld van der Zee, buurtwerker Sociaal werk de Schans.

woningontruiming-bezemschoon
Voor het professioneel leegruimen van woningen in Groningen, Friesland en Drenthe.
Vraag een vrijblijvende offerte aan: | 06 - 13 24 00 81 Burg. Seinenstraat 21, Aduard
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