Buurtkakel
een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD 1e Jaargang nr. 8, april 2016
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 mei plaatsen? Meld dit voor 22 april bij Addie
van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 mei exposeert Hiltje de Vries met schilderijen in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag tm. vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

Project Samen Langer Zelfstandig

Op 18 maart was in de Buurthuiskamer een lezing over het voorkómen van eenzaamheid en sociaal isolement in Aduard. De aanwezigen luisterden geboeid naar Addie van Rossum en er ontstonden
mooie gesprekken. Op website www.buurthuiskameraduard.nl
/ lezingen vindt u een verslag en de power pointpresentatie. De
lezing paste precies bij het project Samen Langer Zelfstandig, dat
deze maand start in het dorp. Doel van het project is om ouderen te
ondersteunen bij het zo lang en op een prettige manier thuis te wonen. Voor de meeste mensen hoort daarbij dat ze gezien worden
en het gevoel hebben mee te tellen in de samenleving. Door inzet
van sleutelfiguren in het dorp en extra uren van de Buurtwerker en
de wijkverpleegkundige wordt er met de betrokken dorpsbewoners
gewerkt aan vergroten van hun sociale netwerk en de sociale activiteiten.

Kookrubriek: nieuws uit de keuken van de
Buurthuiskamer

Er is alweer bijna een maand voorbij, waarin weer lekker is gekookt. De menu’s waren als volgt:
28 februari: Zuurkoolschotel uit de oven, met gehakt, katenspek,
salami en ananas. Er was ook preitaart voor diegenen die geen
liefhebber waren van zuurkool. Als nagerecht was er vruchtenyoghurt met ananas en frambozen.
3 maart: Lentesoep met bieslook, uitjes en ham. Slavink met aardappelpuree, spruitjes met spekjes, ui en kaas. Als nagerecht was
er boerenvanillevla met aardbeien en slagroom.
10 maart: Maissoep met room. Gebakken pangafilet met vruchten
en amandelschaafsel, gebakken aardappelen tyrolienne en witlofsalade. Als nagerecht was er een perentoetje.
17 maart: Gehaktbal, gekookte aardappelen, aangeklede bloemkool en fruitsalade. Als nagerecht was er Griekse yoghurt met honing en nootjes.
Groet Jan Meeuwsen.

Van de mannensoos

Op 7 maart heeft de soos zijn tweejarig bestaan gevierd. Ondergetekende had moorkoppen gemaakt. Helaas waren niet alle heren
aanwezig. Ik bleef zitten met 8 gebakjes maar die zijn verorberd
door de mensen van de schilderclub. Ze waren zeer verrast door
de geste van de mannensoos. De traktatie was aangeboden door
de nestor van de mannensoos Hidde Leeuwerink. Tegenwoordig
heeft de soos vaak een thema om te bespreken. Dit kan van alles
zijn. We gaan meestal gesprekken over geloof of politiek uit de
weg. Op 21 maart was er weer een compleet gezelschap mannen
aanwezig. Kortom de soos is springlevend. Kom gerust eens langs
op de maandagmorgen tussen 10.30 en 11.30.
Namens de mannensoos, Jan Meeuwsen.

Met de Buurthuiskamer op stap: Rijwielmuseum
Zuidhorn en Tante Til

Op dinsdagmorgen 12 april is er weer een uitstapje. We vertrekken om 9.30 u. vanaf de Buurthuiskamer. Na een rondrit bezoeken
we het Rijwielmuseum in Zuidhorn en daarna rijden we door naar

Enumatil. Bij Tante Til gaan we aan de koffie met poffert. We verwachten om 12.30 weer in Aduard te zijn. Bijdrage is € 7,00 pp, te
voldoen bij vertrek. Opgeven: Janna Hamming, 050-4032055 ( niet
op maandag). (Door omstandigheden valt dit uitstapje samen met
Eetclub de Pollepel, waarvoor excuses).

Wie helpt de Voedselbank?

In maart was de eerste inzameling voor de Voedselbank in de
Buurthuiskamer. Hartelijk dank voor de ingebrachte koffie en thee!
Als u wilt kunt u ook in april helpen: de Voedselbank ontvangt dan
graag groente en vruchten in blik en appelmoes (groot en klein).
Tot donderdag 27 april kunt u deze spullen naar de Buurthuiskamer
te brengen, op elke werkdag tussen 10 en 12 uur.

Eetclub de Pollepel

Op dinsdag 12 april om 11.45 uur kunt u weer bij Toos en haar assistenten eten in ’t Kapittel aan het Kaakheem. Opgeven tot uiterlijk
zondag 10 april bij Toos de Bree. Telefoon 050- 4031296.

Aduard 825

Het is bijna 25 jaar geleden dat Aduard zijn 800ste verjaardag vierde. Dat was groot feest. In 2017 staat het volgende kroonjaar op
de kalender, opnieuw een mooie aanleiding voor het organiseren
van een prachtig feest.
Uitnodiging! Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen
Aduard brengt graag alle partijen bijeen die in de zomer van 2017
de 825ste verjaardag van Aduard mee willen vieren. Daarom
organiseren we een brainstormavond in De Meeden op donderdag
14 april 2016 om 20 uur. Daar kunnen we de ideeën voor het feest
in kaart brengen en zo een begin maken met de organisatie van
dit evenement. Na de bijeenkomst kan er tijdens een piekuur van
Grand Café Brugzicht gezellig na geborreld worden.
Wie? Vertegenwoordigers vanuit de horeca, verenigingen en
sportclubs, ondernemers en andere initiatiefnemers zijn van harte
uitgenodigd een bijdrage te leveren. We hopen op een grote
opkomst.
Aanmelden? Vooraf aanmelden is gewenst, stuur vóór 9 april
een mail naar Aduard825@dorpsbelangenaduard.nl.
Voor vragen over deze bijeenkomst of over de voorbereiding
van Aduard825 kunt u terecht bij Ursula Veldsema en Katharina
Bosch-Krämer. Zij zijn te bereiken via:
Aduard825@dorpsbelangenaduard.nl.

Plantenverkoopactie voor Roemenië

De Plantenverkoopactie is wel bekend in het dorp en de opbrengst
is weer voor ons zomerproject in Roemenië: o.a. afbouwen van
een schoolgebouw. Deze wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding
van een groep kinderen, die van niet naar school gaan, gegroeid
zijn naar soms de beste van de klas! Wat een beetje hulp toch kan
doen! Verder houden we 2 keer een week kindervakantiekampen,
deze kinderen willen we graag een prachtige week aanbieden. De
verkoop gaat deze keer anders: De planten leveren we volgens uw
bestelling! U krijgt een bestellijst in de deur, die willen we graag een
week later weer ingevuld terug hebben. In ieder geval op donderdag 15 april. Dat is nodig vanwege de grote hangers. We leveren
de planten op 22 en zaterdag 23 april. De betaling is wel contant.
De prijzen staan op de bestellijst. We willen u nog beter bedienen >>

en zo de planten leveren die u graag hebt. Heel erg bedankt alvast
voor jullie bestelling en ben je bereid te helpen? Geef dat door aan
Dieneke Kloosterman, kan bij “Vannijs”of 0504032047

Expositie Hamsterborg

Expositie op de Hamsterborg, Sietse Veldstraweg 25 te Den Ham.
De tentoonstelling toont werk van Reinier van den Berg uit Aduard en Lianne de Haan uit Zuidhorn. Beide kunstenaars laten werk
zien dat zij in opdracht voor de openbare ruimte hebben gemaakt.
Reinier heeft o.a. de in het oog springende zijkanten van het fietsenrek aan de Friesestraatweg ontworpen en Lianne schilderde
de staatsieportretten van koning Willem Alexander en koningin
Maxima voor de raadzaal van het gemeentehuis te Zuidhorn. Beide kunstenaars zullen op de tentoonstelling laten zien hoe zij vanuit een opdracht tot het ontwerp en de uitvoering zijn gekomen.
Dit kan voor de bezoeker interessant zijn om eens te zien. Verder
laten Lianne en Reinier ook vrij werk als schilderijen, aquarellen
en ruimtelijke objecten zien. De tentoonstelling is in de weekends
open van 13.00 tot 17.00 uur. Behalve op zaterdag 21 mei, want
dan is het open dag op de borg met mogelijkheid tot bezichtiging
van de borg en met veel gezellige kraampjes met streekproducten.
Bij de borg valt dan ook een knipkaart te halen om allerlei heerlijke
hapjes te proeven! (wel van te voren reserveren bij de heer Soek/
Piloersemaborg).
Data van de tentoonstelling:
Zaterdagen: .................................... 7, 14, 21 mei
Zondagen: ...................................... 8, 15, 22 mei
En maandag 2e Pinksterdag: ......... 16 mei.

Open dag Service Apotheek Zuidhorn

Op zaterdag 16 april houdt Service Apotheek Zuidhorn van 13.00
tot 16.00 uur een OPEN DAG voor iedereen die eens een kijkje
achter de schermen wil nemen. Laat u uitleggen welke weg een recept volgt vanaf huisarts of ziekenhuis tot aflevering aan de patiënt.
En hoe ruim 400 recepten per dag op tijd verwerkt worden. Maak
kennis met de apothekers en assistenten. Het apotheekteam staat
klaar om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom

Alg. ledenvergadering Dorpsbelangen Aduard

Het bestuur van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen
Aduard nodigt al haar leden graag uit om op donderdag 21 april
2016 om 20.00 uur aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering in M.F.C. de Meeden.
Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het door
haar gevoerde beleid in het jaar 2015

Muziekcafé

Dinsdagmorgen 19 april is er weer Muziekcafé in de Buurthuiskamer. Van 10-12 uur kunt u weer lekker komen zingen. Martin Kamerbeek is van de partij en heeft mooi repertoire bij zich. Bijdrage
€ 1,00 p.p. Iedereen is van harte welkom!

Creatieve Club

Maandag 18 april is er ’s middags een workshop kaarten maken in
de Buurthuiskamer. Ruurdtje Scheper heeft de leiding en heeft alle
materialen bij zich. Het is van 14.00 – 16.30. De kosten zijn € 6,00.
Dringend verzoek om tevoren op te geven bij Loes Lestestuiver,
06-25475198 of l.lestestuiver@swgz.nl. Doet u dit niet dan is het
mogelijk dat er geen cursusmateriaal voor u is aangeschaft en dat
u onverrichter zake naar huis moet. Dus even een belletje of mail.

Buurthuiskamer 3 jaar!

Op 22 april viert de Buurthuiskamer haar 3e verjaardag. Daarom
is er op die dag een ‘beauty dag’ en is er tussen de middag lekker
eten voor ieder die langs wil komen. Het begint om 10.00 uur. Nader nieuws is er binnenkort op de posters in het dorp.

Tuinmarkt Den Ham

Op zaterdag 23 april is er weer de jaarlijkse tuinmarkt in Den Ham.
De markt wordt gehouden van 9.30-16 uur op het terrein bij de
Piloersemaborg. De opbrengst van de markt is voor activiteiten in
Den Ham zoals de binnenkomst van Sinterklaas, de kerstboom bij
de speeltuin e.d. De toegang is gratis en er is ruime parkeergelegenheid. Mocht u stekjes, eenjarige of meerjarige planten hebben
die u uit uw tuin wilt verwijderen; denk dan eens aan de tuinmarkt in
Den Ham. Wij kunnen het materiaal goed gebruiken, zeker als we
het in de eerste week van april krijgen. Tel: 4031977 of 4031517 of
4032245. 
Namens de tuinmarktcommissie: Nellie Geluk

Play back show

Wij, Marga en Henk, en Gerlinde van Essen van Grand café Brugzicht en het Mfc. de Meeden organiseren op zaterdag 21 mei een
Play back show. Waarschijnlijk krijgen we hierbij ook hulp van enkele leden van het Jeugdwerk Aduard. Hiervoor zijn we op zoek
naar natuurtalenten die het leuk lijken om zich hiervoor op te geven
en mee te gaan doen. Zaterdag 21 mei ‘s middags is het voor de
jeugd van de basisschool, en in de avond voor jeugd en volwassenen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, en opgave
kan via email: grandcafebrugzicht@ziggo.nl met vermelding van
je naam en met welke act je wilt optreden. We hopen op veel aanmeldingen zodat het een erg leuke activiteit wordt.

En verder in de Buurthuiskamer:
Mannensoos
Bingo
Schilderclub
Welfare
Buurttafel
Koffie drinken
Boeken ruilen
Lenen hulpmiddelen

4, 18 april
29 april
4 april
5 april
elke donderdag
elke werkdag
elke werkdag
elke werkdag

10.30 - 11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
10.00 - 12.00 Janny Kits, 050-4031358
14.00 - 16.30 Rien Geertsema, 050-4031276
9.30 - 11.00
Trijn de Boer 0594-503684
10.00 - 14.00	Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opg. dinsdag tevoren voor 18.00)
10.00 -12.00
en op zondag 3 en 17 april 15.00 - 17.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

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.

Steunpunt Welzijn Aduard

Voor onder andere bezoek, boodschappen, klussen, oppas in mantelzorgsituaties en personenvervoer.
Te bereiken op werkdagen tussen 9.30 -10.30 uur: Mw. T. van der Veen-Hooghiem, Baron L. van Aduardsingel, Aduard, tel. 050-4032017
b.g.g. Mw. J. R. Kuipers-Koeze, Heereweg 31, Aduard, tel. 050-4031596. Voor vervoersdiensten en klussendiensten betaalt u een kleine
vergoeding, informatie via bovengenoemde telefoonnummers.

Buurtwerk

Buurtwerkers Loes Lestestuiver en Inge Sijtsema, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, voor (gratis) ondersteuning en advies
Loes telefoon 06 – 25475198, email l.lestestuiver@swgz.nl / Inge telefoon 06- 20701527, email i.sijtsema@swgz.nl

