Buurtkakel

8e jaargang nr. 10, september en oktober 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 november 2022 plaatsen? Meld dit voor 15 oktober 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 de maandagen 5 en 19 september en op 3,17 en 31 oktober. En niet
op woensdag 14 september. Dan gaan wij koffie drinken bij de fam. Geertsema (zie verder in
de Buurtkakel). Informatie over de koffiemorgens bij Erna van der Hoek 050 403 1678.
Activiteiten september
Mannensoos
De mannensoos is op de maandagen 5 en 19 september van 10.30-11.30 uur. Informatie:
Hidde Leeuwerink 050 403 1510.
Schilderclub
De schilderclub start weer op maandag 5 september van 13.30-16.30 uur. Kom gerust eens
vrijblijvend kijken. Informatie bij Rien Geertsema 050 403 1276.
Handwerkclub
Op dinsdag 6 september is er van 9.30-11.00 uur weer handwerken. Informatie bij Janna
Hamming 050 403 2055.
Spelletjesmiddag
Op dinsdagmiddag 13 september van 14.30 -16.30 uur gaan wij weer gezellig spelletjes
spelen: sjoelen, rummikub, etc. Informatie bij Janna Hamming 050 403 2055.
Naar de boerderij van de fam. Geertsema
Woensdag 14 September gaan wij koffie drinken op de boerderij van de familie Geertsema.
Deze morgen is er GEEN koffiedrinken in de buurthuiskamer. Wie mee wil kan zich opgeven
bij Ina ter Veen, graag voor 14 september, Dan kan ik (Ina)
doorgeven
hoeveel er komen, tel nr. 050 403 1663. Wij verzamelen ons
om 10 uur bij de
buurthuiskamer, Bij mooi weer kunnen we op de fiets, (voor
wie dit kan) en
verder is er vervoer per auto. Last minute kan altijd, mits er
plek is in de

auto, Wij hopen dat er veel mensen mee gaan, leuk om eens gezamenlijk te gaan
koffiedrinken bij iemand thuis. Ina.

Buurttafel (samen eten) in september
Donderdag 8 september kunt u mee eten van 12.00-14.00 uur. Opgeven bij Erna van der
Hoek, 050 403 1678. Kosten alle maaltijden Kosten € 6,Donderdag 15 september van 18.00-20.00 uur, opgeven bij Ellen Wieringa 06 4132
1591.Opgeven voor iedere maaltijd, uiterlijk op de maandagmiddag vooraf aan het eten.
Omdat er momenteel te weinig vrijwilligers zijn die koken heeft de activiteitencommissie
uitstapjes om te gaan lunchen georganiseerd. Dit als proef.
De eerstvolgende data voor de maand september is
donderdag 22 September bij Moeke Vaatstra in Zuidwolde, vertrek om 12 uur vanaf de
Buurthuiskamer, opgave tot dinsdag 20 September bij Ina ter Veen, Tel nr. 050-4031663 of
06-12498561.
Donderdag 29 september is er weer Buurttafel van 12.00-14.00 uur in de Buurthuiskamer.
Opgeven uiterlijk op de maandagmiddag vooraf aan het eten bij Erna van der Hoek 050 403
1678.
Oproep kokers
Vindt u het leuk om ( samen) een keer per maand of twee maanden te koken voor een klein
groepje? Ongeveer 4-6 bezoekers op de donderdagen van 12.00-13.00 uur. U kunt
informatie inwinnen bij Erna van der Hoek 050 403 1678.
Burendag
De jaarlijkse Burendag wordt gehouden op zaterdag 24 september. Het idee is om de
vrijwilligers van ZorgSaam Aduard in contact te brengen met bezoekers van de
Buurthuiskamer. Vrijwilligers van ZorgSaam Aduard gaan bij mensen in het dorp, die hun
tuin niet meer kunnen onderhouden, helpen. Zij starten om 9.30 uur met koffie / thee en wat
lekkers in de Buurthuiskamer en vertrekken in kleine groepjes het dorp in om in de tuinen te
helpen. Om 12.30 uur komen de vrijwilligers terug naar de Buurthuiskamer voor de gratis
lunch. Na de lunch kan een verse ploeg vrijwilligers weer verder met de tuinen en sluiten om
15.30 uur in de Buurthuiskamer af met koffie / thee en wat lekkers.
Het is de bedoeling dat tijdens de koffie / thee pauzes en de lunch ook bezoekers van de
Buurthuiskamer komen meedrinken en eten. In het kader van met elkaar kennismaken en
voor gezelligheid. En kunnen wij elkaar vertellen over de Buurthuiskamer en ZorgSaam
Aduard.
Voor de organisatie is het wel handig dat wij weten hoeveel mensen mee lunchen. Alle
koffie, thee, lekkers en de lunch zijn gratis voor de Buurthuiskamer bezoekers en de helpers
van ZorgSaam Aduard, mits ze zich hebben opgegeven. Hiervoor uiterlijk voor 16 september
opgeven bij: Ellen Wieringa 06 4132 1591.
Bingo
Vrijdag 30 september is er weer bingo. Van 10.00-12.00 uur bent u weer welkom om mooie
prijzen te winnen. Informatie bij Janny Kits: 050 403 1358.

Activiteiten in oktober
Mannensoos
De mannensoos is op de maandagen 3, 17 en 31 oktober van 10.30-11.30 uur. Informatie:
Hidde Leeuwerink 050 403 1510.
Schilderclub
De schilderclub is weer op maandag 3 oktober van 13.30-16.30 uur. Informatie bij Rien
Geertsema 050 403 1276.
Handwerkclub
Op dinsdag 4 oktober is er van 9.30-11.00 uur handwerken. Informatie bij Janna Hamming
050 403 2055.
Samen eten in Lauwersoog
Donderdag 6 oktober gaan wij uit eten in Lauwersoog, vertrek om 12 uur vanaf de
Buurthuiskamer. Opgave tot Dinsdag 4 oktober bij Ina ter Veen, Tel nr. 050-4031663 of 0612498561.
Spelletjesmiddag
Op dinsdagmiddag 11 oktober 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 in oktober
Op Donderdag 13 oktober is het de bedoeling dat wij samen gaan eten. Dat wordt later via
mail, app en facebook bekend gemaakt.
Op zaterdag 15 oktober gaan Peter Blok en Gerda Helmholt pannenkoeken bakken in de
Buurthuiskamer. Een paar andere vrijwilligers
helpt met uitdelen en verkopen van de
pannenkoeken.
De pannenkoeken kunnen worden opgehaald
of in de Buurthuiskamer worden opgegeten.
(Bestellen van te voren kan niet) Ze zijn er met
stroop, poedersuiker of jam en kosten €0.50
per stuk.
We hebben koffie, thee en limonade. Samen
met een pannenkoek €1.De pannenkoeken kunnen worden gehaald of
direct opgegeten tussen 12.00 en 14.00 uur. Ellen
Donderdag 20 oktober van 18.00-20.00 uur samen eten in de Buurthuiskamer. Opgeven,
uiterlijk op de maandagmiddag vooraf aan het eten bij Ellen Wieringa 06 4132 1591.
Donderdag 27 oktober is er Buurttafel van 12.00-14.00 uur in de Buurthuiskamer. Opgeven
uiterlijk op de maandagmiddag vooraf aan het eten bij Erna van der Hoek 050 403 1678.

Uitstapje naar Verhildersum
Op 23 Oktober willen we een bezoek brengen aan Verhildersum in Leens, daar Is een
expositie over Prinses Juliana, daarna gaan wij koffie drinken. Vertrek om 13.30 uur vanaf
de Buurthuiskamer. Opgave bij Ina ter Veen, Tel. nr. 050-4031663 of 06-12498561, graag
voor 20 Oktober, dit in verband met het aantal auto’s. Vol is Vol. Ina
Verhalentafel

Onder leiding van Janna Hamming is er op 25 oktober
van 10.00-12.00 uur verhalentafel. Het thema is: opvoeden vroeger en nu.
Bingo
Vrijdag 28 oktober is er weer bingo. Van 10.00-12.00 uur bent u weer welkom om mooie
prijzen te winnen. Informatie bij Janny Kits: 050 403 1358.
PR Rabo Club Support 2022
Ook dit jaar doet de Buurthuiskamer Aduard weer mee aan de Rabo Club Support actie.
Van 5 t/m 27 september kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club. U
brengt uw stem uit via internetbankieren of de Rabo App.
De bijdrage van de Rabo is afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op
onze Buurthuiskamer.
Kent u de buurthuiskamer nog niet? Op de website Rabo Club Support 2022 onder “Club
Overzicht” zoekt u naar Buurthuiskamer Aduard, en u vindt de informatie.
Mogen we ook op uw stem rekenen?
Expositie in de Piloersema- of Hamsterborg
Sietse Veldstraweg 25, Den Ham
In de eerste drie weekenden van september exposeren William Emans uit Noordhorn,
Bianca van Schaik uit Groningen, en Bauke Terpstra uit Warfstermolen in de borg.
Alle drie maken ze eigenzinnige, abstracte werken die bijzondere sferen en gevoelens
oproepen.
Bauke Terpstra en William Emans werken met afgedankte materialen, die juist door het
dagelijks gebruik een eigen schoonheid kregen. Bianca van Schaik maakt kleine kleurrijke
schilderijen, waarin het spontane maakproces nog duidelijk te zien is.
Op www.hamsterborg.nl vindt u meer informatie over de expositie.
Data en openingstijden:
Za 3 sept: 13.00 – 17.00 uur

Zo 4 sept: 13.00 – 17.00 uur
Za 10 sept: 11.00 – 16.00 uur. Vanwege Open Monumentendag is dan de gehele borg te
bezichtigen.
Zo 11 sept: 13.00 – 17.00 uur
Za 17 sept: 13.00 – 17.00 uur
Zo 18 sept: 13.00 – 16.00 uur
Verslagen
Reitdieptocht
Dinsdag 12 juli hebben 8 dames de overtocht van Aduarderzijl naar Schaphalsterzijl
ondernomen, onder vakkundig stuurmanschap van Johnnie Wibbens op de boot
Reitdiepveer. Met koffie, fris koeken en chips in de tas, was het een zeer gezellige middag,
met prachtig weer, er is weer heerlijk gebabbeld en gelachen, met een ijsje werd deze zeer
geslaagde middag beëindigd. Ina

Uitstapje Leekstermeer
Woensdag 20 Juli zijn we met 16 personen wezen lunchen bij “ Paviljoen Pool” aan het
Leekstermeer, ook dit was een zeer geslaagde middag. Ina

Hulpmiddelen uitleen wordt stop gezet
Jarenlang was het mogelijk om gratis hulpmiddelen te lenen in de Buurthuiskamer. Vooral
dankzij de inzet van Egbert Holtrop. Het bestuur heeft helaas het besluit moeten nemen om
met deze service te stoppen vanwege de aansprakelijkheidsrisico’s die de uitleen met zich
mee kan brengen. U kunt hulpmiddelen lenen via: Vegro zorgwinkel Groningen 0900
2887766 of Medipoint 088 10 20 100.
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 Erna van der Hoek bellen: 050 403 1678.
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.

