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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 juni 2022 plaatsen? Meld dit voor 15 mei bij Addie van
Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl
__________________________________________________________________________
Activiteiten
Mannensoos
De mannensoos is op de maandagen 2 en 16 mei van 10.30-11.30 uur. Informatie: Hidde
Leeuwerink 050 403 1510.
De schilderclub
De schilderclub wordt op maandag 2 mei gehouden vanaf 13.30 uur in de Buurthuiskamer.
Voor informatie: Rien Geertsema 050 403 1276.
Handwerkclub
Op dinsdag 3 mei van 9.30-11.00 uur is het weer gezellig samen handwerken.
U kunt voor uzelf handwerken en eventueel advies / hulp vragen aan Trijn de Boer of voor
een goed doel wat maken. Informatie bij Janna Hamming, 050 403 2055.
Koffiedrinken
Iedere werkdag ’s morgens van 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom! Behalve wanneer
er mannensoos is op 2 en 16 mei. Informatie bij Addie van Rossum 050-403 1303.
Buurttafel (samen eten)
Op de donderdagmiddagen 5, 12 mei van 12.00-14.00 uur en op 19 mei om 18.00 uur kunt u
weer gezellig mee eten. Voor het mee eten opgeven uiterlijk op de maandagmiddag vooraf
het eten op 5 en 12 mei bij Addie 050 -403 1303 en voor 19 mei bij Ellen 06 4132 1591.
Spelletjesmiddag
Op dinsdagmiddag 10 mei van 14.30 -16.30 uur gaan wij weer gezellig spelletjes spelen:
sjoelen, Rummikub, enzovoort. Informatie bij Janna Hamming 050 403 2055.

Uitje Garnwerd aan zee
Woensdag 11 mei gaan wij naar Garnwerd aan zee om te lunchen. Bij mooi weer hopelijk op
het terras. Wij vertrekken vanaf de Buurthuiskamer om 13.30 uur. Opgeven voor 7 mei bij
Ina ter Veen 050-403 1663. U betaalt de chauffeur €3,Lezing
Jan Arkema houdt op vrijdag 13 mei om 10.00 uur een boekbespreking.
Bezoek Oude Schans
Oude Schans is een oud vestingstadje in oost Groningen. De vesting is opgeheven maar het
plan van het dorp is niet veranderd. In het dorp is het vestingmuseum en je kunt een
wandeling maken over de oude wallen. Voor diegene voor wie het wandelen te vermoeiend
is er midden in het dorp een restaurantje met terras waar het heerlijk zitten is. Woensdag 18
mei vertrekken wij om 13.00 uur vanaf de Buurthuiskamer naar het historische Oude Schans.
U kunt daar wandelen en op een terrasje zitten. U betaalt de chauffeur € 4,- Opgeven bij Ina
ter Veen 050-403 1663
Verhalentafel
Dinsdag 24 mei vanaf 10.00 uur is er onder leiding van Janna Hamming weer een
verhalentafel. Het onderwerp is: bijnamen / scheldnamen.
Bingo
Vrijdag 27 mei van 10.00-12.00 uur maakt u kans op mooie prijzen bij de bingo. Informatie:
Janny Kits 050-403 1358.
Voorjaarsexpositie Piloersema- of Hamsterborg
Gedurende drie weekenden in mei exposeren Nanny ter Wiel en Noor Agter
op de borg. Nanny vindt aan de waddenkust aangespoelde palen, die ze verwerkt in haar
installaties en schilderijen. Noor maakt van papier-maché en ijzerdraad ruimtelijke werken:
vogels, bladeren en boten.
Voor meer informatie
https://hamsterborg.nl/commissies/culturele-commissie-/
Openingstijden: za 7 en zo 8 mei 13.00 - 17.00 uur
za 14 en zo 15 mei 13.00 - 17.00 uur
za 21 mei
13.00 - 17.00 uur
zo 22 mei
13.00 - 16.00 uur
Adres : Sietse Veldstraweg 25, 9833 TA Den Ham

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.

