Buurtkakel

7e jaargang nr. 9, juli/augustus 2022

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. De Buurtkakel via de mail ontvangen kan ook; opgeven
vraag@buurthuiskameraduard.nl. Zie verder de Dorp Aduard Meroakels:
www.facebook.com/groups/Aduard.
Wilt u nieuws in de Buurtkakel van september en oktober 2022 plaatsen? Meld dit voor 15
augustus bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl
_________________________________________________________________________________

Koffiedrinken
Iedere werkdag ’s morgens van 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom! Behalve
wanneer er mannensoos is op 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus. Informatie bij Addie van
Rossum 050-403 1303.
Spelletjesmiddag
Op dinsdagmiddag 5 juli en 9 augustus van 14.30 -16.30 uur gaan wij weer gezellig
spelletjes spelen: sjoelen, Rummikub, enzovoort. Informatie bij Janna Hamming 050 403
2055.
Buurttafel (samen eten)
Op de donderdagmiddagen 14 (050 577 4015) en 21 juli (06 5100 1796) en 11 (050 577
4015) en 25 (06 5100 1796) augustus van 12.00-14.00 uur en op 28 juli en 18 augustus om
18.00 uur (06 4132 1591) kunt u weer gezellig mee eten. Opgeven voor het mee eten uiterlijk
op de maandagmiddag vooraf aan het eten. U kunt bellen naar het nummer achter de datum.
Mannensoos
De mannensoos is op de maandagen 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus van 10.30-11.30 uur.
Informatie: Hidde Leeuwerink 050 403 1510.
Reitdieptocht
Op dinsdag 12 juli vertrekken wij om 13.00 uur vanaf de Buurthuiskamer voor een
Reitdieptocht. Kosten chauffeur €3, We gaan weer varen op het Reitdiep. Jonny gaat ons
heen en terug brengen, Kosten €4,- Opgeven bij Ina ter Veen 050 403 1663.
We hopen op mooi weer.!!!

Uitstapje Leekstermeer
Wij brengen woensdag 27 juli een bezoekje aan Paviljoen Pool gelegen aan het
Leekstermeer. Hier kun je heerlijk lunchen op het terras of alleen een drankje drinken kan
ook. Uiteraard voor eigen kosten.
Je kunt je opgeven bij Ina ter Veen, 050-4031663. Dit kan tot 26 juli. We vertrekken om
13.00 uur bij de buurthuiskamer en de bijdrage voor de chauffeur is €3 euro pp.
Bingo
Vrijdag 29 juli en vrijdag 26 augustus van 10.00-12.00 uur maakt u kans op mooie prijzen
bij de bingo. Informatie: Janny Kits 050-403 1358.
Verhalentafel
Vrijdag 5 augustus kan iedereen weer zijn verhaal kwijt. Een gezellige uitwisseling van
ervaringen onder leiding van Janna Hamming. Informatie bij Janna: 050-4032055.
Abdijmuseum
Op 17 augustus gaan wij op bezoek bij het Abdijmuseum in Aduard, Hofstraat 45.
Aduard is in 1192 ontstaan door de Cisterciënzer monniken die een klooster stichten. Dit
heeft bestaan tot
1594. De
abdijkerk was de
ziekenzaal voor
de monniken.
Ies de Boer zal
uitgebreid
ingaan op de
historie en het
belang van het
klooster voor die
tijd. Hij kan hier
heel prachtig en enthousiast over vertellen. Daarna bezoeken wij het museum en de kerk.
We kunnen bij mooi weer een drankje drinken in de tuin. De kosten zijn €5 entree en een
drankje met koek kost €3, zonder koek €2,50. Een museumkaart is niet geldig. Je kunt je
opgeven bij Wouter van Rossum, 050-4031303. Dit kan tot 15 augustus. Verzamelen bij het
museum om 14.00 uur.
Reisverslag van Lies van der Wal-Oosterhoff
Op dinsdag 30 augustus van 10.00 – 12.00 uur zal Lies ons weer een mooi verhaal
vertellen over een van haar vakanties.

High Tea
De langste dag van het jaar werd in de
Buurthuiskamer gevierd met een high tea.
Het werd druk bezocht en de deelnemers
vonden het erg gezellig en lekker. Hartelijk
bedankt Ellen en Anja voor jullie geweldige
prestatie!

Welzijnswerk
Bereikbaarheid Welzijnswerk
Buurtwerker Machteld van der Zee, Stichting Sociaal Werk De Schans voor (gratis)
ondersteuning en advies. Zij is het aanspreekpunt in Aduard, Den Horn en Den Ham. Haar
telefoonnummer op werkdagen : 06 51307385.

Hulp nodig?
U kunt bellen naar 06-16234481,
tussen 9.00 en 12.00 uur
Of mailen naar:
zorgsaamaduard@gmail.com
Website: www.zorgsaamaduard.nl

De Buurthuiskamer
De Buurthuiskamer is voor en door het dorp en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Wilt u
ook vrijwilliger worden? Dan kunt u Addie van Rossum bellen: 050 403 1303.
U kunt ook een mailtje sturen naar: vraag@buurthuiskameraduard.nl
Website van de buurthuiskamer: www.buurthuiskameraduard.nl
Dit is het adres van de Buurthuiskamer: Kloosterstraat 19, 9831RT Aduard.
Hulpmiddelen uitleen in de Buurthuiskamer
Heeft u een rollator, invalidewagen, bedverhogers, wc verkleiner, krukken etc. nodig, dan
kunt u een afspraak maken met dhr. Egbert Holtrop 050 403 1280. Ook voor het
terugbrengen van hulpmiddelen graag een afspraak maken met Egbert.

