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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. 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 17 juni bij Loes Lestestuiver, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 juli as. exposeert Lies Leeuwerink in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag tm vrijdag 10 – 12 uur.

De Voedselbank in de maand juni

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in mei. In juni
ontvangt de voedselbank graag pastasaus, bami- en nasimix, pindasaus. Op iedere werkdag, tussen 10 en 12 uur,
kunt u de spullen brengen naar de Buurthuiskamer.

Creatieve Club met Sandra Kleine

Dinsdag 7 juni as. is er een creatieve middag in de Buurthuiskamer. Onder leiding van Sandra Kleine maakt u een
mooie kaart en een cadeautasje. De materialen zijn aanwezig, u hoeft zelf niets mee te nemen. Het is van 14 – 16 uur
en de kosten zijn € 5,00.
Graag uiterlijk 3 juni as. opgeven bij Loes Lestestuiver,
06-25475198 of l.lestestuiver@swgz.nl.

Lezing Roelf Pijpker over werken bij de NS

Op vrijdag 10 juni komt Roelf Pijpker in de Buurthuiskamer
vertellen over werken bij de NS. U leest en ziet natuurlijk
geregeld nieuws over de NS in de media. Maar op deze
ochtend nemen we een kijkje van binnenuit. Hoe is het om
als machinist of conducteur te werken bij de spoorwegen?
Wat maakt het vak leuk en soms moeilijk? U bent van harte
welkom. Het is van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst Wonen voor ouderen in
Aduard, 14 juni as

Wie ouder wordt denkt niet geregeld aan de woonsituatie
over een aantal jaren. Daarom organiseren we een informatie-bijeenkomst in de Meeden, op 14 juni as. , 15.30 – 17
uur. ‘We’, dat is het Ouderenplatform Aduard e.o., de gemeente Zuidhorn, Wold&Waard en de SWgZ. Om er toch
eens met z’n allen bij stil te staan. Want u wilt niet meemaken dat u bij het ouder worden met woonproblemen wordt
geconfronteerd, zoals moeten verhuizen naar een plek die
u eigenlijk niet in gedachten had. Dit is prima te voorkomen
door nu al maatregelen te nemen. Door bijvoorbeeld tijdig
inschrijven voor een huurwoning. Of door uw eigen woning
aan te passen. Op deze bijeenkomst hoort u er alles over.
Tien jaar geleden was er ook een bijeenkomst over wonen
in de Meeden, met grote opkomst. We hopen dat u ook nu
allen komt!

Oproep Schuurverkoop: wie heeft kleine spullen
voor de verkoop in de Buurthuiskamer?

Op zaterdag 18 juni doet de Buurthuiskamer ook weer mee
aan de Schuurverkoop. Heeft u kleine spullen die u kwijt
wilt en mag de Buurthuiskamer die verkopen? Breng ze dan
svp naar de Kloosterstraat 19, op werkdagen geopend van
10-12 uur.
De opbrengst is bestemd om de Buurthuiskamer draaiende
te houden, nu en in de toekomst. Op 18 juni, ingang Schoolstraatzijde, kunt u tussen 10 – 13 uur ook komen kijken
natuurlijk, of er iets voor u bij is. Bijvoorbeeld zelfgebreide
Noorse sokken in diverse maten, machine wasbaar. …nog
veel meer.

High Tea in de Buurthuiskamer

De langste dag , dinsdag 21 juni, viert de Buurthuiskamer
met een High Tea. Om 15 uur staan er heerlijke huisgemaakte hartige en zoete hapjes voor u klaar.
Kosten € 7,50. U kunt zich tot 15 juni as opgeven bij Ellen
Wieringa, 050-4031560 / 06-41321591
of ellenwieringa@hccnet.nl

Workshop: Aan de slag met je eigen verdienmodel
in Aduard!

Op woensdag 22 juni as van 18 uur tot 21 uur is er in De
Meeden een workshop ‘verdienmodellen voor burger-initiatieven’.
Er is soep en broodjes en het wordt u kosteloos aangeboden door de Ideeënbank (www.ideeenbankgroningen.nl).
Achtergrond is dat veel bewonersinitiatieven op zoek zijn
naar geld om een initiatief op te starten én daarna ook om er
mee door te gaan. Maar hoe doe je dat? Welk verdienmodel
past bij uw idee of initiatief? In deze workshop van de Ideeënbank legt u een basis voor het opzetten van een eigen
verdienmodel.
Maximaal 25 deelnemers dus snel opgeven op via email
i.holman@cmostamm.nl, met daarin de vermelding van
de namen van de personen die willen deelnemen en de organisatie of het initiatief waar u vertegenwoordiger van bent.

Oproep

Voor de hulpmiddelenuitleen in de Buurthuiskamer hebben
we krukken nodig. Wie heeft nog staan of kan een tip geven
hoe hier aan te komen? En we hebben nu een tweede rolstoel ontvangen, dank daarvoor!

Nieuws uit de keuken van de Buurthuiskamer

Alweer een maand voorbij en langzamerhand gaan we naar
de vakantieperiode toe. Een en ander kan tot gevolg hebben
dat het aantal deelnemers aan de maaltijden in de buurthuiskamer zal teruglopen. Maar of je nu voor 12 of voor 6
personen kookt, het mag geen invloed hebben op de gezelligheid en de kwaliteit van de aangeboden maaltijden. Koks
hebben de schone taak om in alle omstandigheden hun
gasten te laten genieten. Wat mijzelf betreft: in de zomermaanden kook ik niet in de buurthuiskamer wegens andere
verplichtingen. Maar er zijn talloze collega’s die daar wel tijd
voor hebben en plezier aan beleven. In de afgelopen tijd zijn
er de volgende menu’s geweest:
• 21 april: kippensoep braadworst met Vlaamse frites en
broccoli speciaal, griesmeelpap met kersen
• 28 april: groentesoep , sukadelapjes, worteltjes en aardappelpuree, yoghurt met vers fruit
• 12 mei: schnitzel gebakken aardappelen, spitskool met
pindasaus, cake met aardbeienyoghurt
• 19 mei: uiensoep met kaas, diverse broodjes met kruidendokter, tonijnsalade, warme kruidencake met ijs en
siroop.

Al met al bijzondere, gevarieerde en smakelijke maaltijden! Ik wens u allen een heel fijne zomer toe en als u in het
buitenland of in eigen land bent, neem dan eens een leuk
recept mee van wen daar genoten maaltijd. Koks moeten
vooral inspiratie opdoen voor hun vak. Met een flinke portie
fantasie en veel liefde maak je de meest smakelijke gerechten. Fijne vakantie toegewenst.
J. M. Meeuwsen

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

6, 20 juni
25 juni
7 juni
elke donderdag
elke werkdag
zondag 4 en 19 juni
elke werkdag
elke werkdag

10.30 - 11.30
Hidde Leeuwerink 050-4031510
10.00 - 12.00
Janny Kits, 050-4031358
9.30 - 11.00
Trijn de Boer 0594-503684
10.00 - 14.00	Erna v.d. Hoek 050-4031678 (opgeven)
10.00 - 12.00
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

