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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 maart plaatsen?
Meld dit voor 22 februari bij Addie van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1maart as. exposeert Klary Postmus in de Buurthuiskamer.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10 – 12 uur.

De Voedselbank in de maand februari

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in januari. In februari ontvangt de voedselbank graag zuivelproducten zoals:
houdbare melk, vla, yoghurtdrank. Op iedere werkdag, tussen
10 en 12 uur, kunt u de spullen brengen naar de Buurthuiskamer.

Gidsen gezocht voor historische dorpswandeling

Wij zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die het leuk vinden
om een dorpswandeling te begeleiden. Tijdens het feestjaar
ADUARD 825 zal de wandeling meerdere keren aangeboden
worden tussen mei en september. In de dorpswandeling maak
je kennis met het dorp Aduard en enkele bijzonderheden. De
route is gemaakt door een aantal heren van de Buurthuiskamer
en is geschikt voor jong en oud, nieuwkomers en geboren en
getogen Aduarders.
Er wordt gelopen met groepen van 10 personen. De afstand is
4 km en onderweg wordt op een aantal punten iets verteld over
een bijzonder gebouw, de herkomst van een straatnaam of andere wetenswaardigheden. Al met al ben je ongeveer 5 kwartier
onderweg. Al het benodigde materiaal zoals routebeschrijving,
aandachtspunten en foto’s zijn klaar. Van te voren (april 2017)
krijgen de gidsen een ‘mini-cursus’ over de begeleiding van
deze wandeling.
Heb je belangstelling om als gids deze wandeling tot een succes te maken? Je kunt je aanmelden bij: Hidde Leeuwerink tel:
050 – 4031510, Egbert Holtrop tel: 050 – 4031280, Gerkina
Doze tel: 06 25 41 32 43 of gerkina1@hotmail.com Met vriendelijke groet, Gerkina Doze

Nieuwsbericht Aduard 30

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op de Heereweg, Burgemeester Seinenstraat en Burgemeester Barneveldweg. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN), Dorpsbelangen, de Politie, de gemeente Zuidhorn, Provincie Groningen,
Jeugdwerk Aduard, basisschool de Adeborg en de werkgroep
Aduard 30 is er veel verbeterd.
•
De provinciale weg door ons dorp is in tweede instantie
volledig opgeknapt.
•
Er zijn zebrapaden aangelegd.
•
De oversteekplaats bij de school is gemarkeerd en hierdoor veiliger gemaakt.
•
De in- en uitritten zijn duidelijker gemarkeerd.
•
De school werkt sinds september met vrijwilligers en
schoolkinderen (groep 7 en 8 ) die klaar overs zijn en de
oversteekplaats bij de school veiliger maken.
•
Er zijn nog wegversmallingen aangelegd op de Heereweg
om de fietspaden veiliger te maken.

•

De politie gaat starten met controle en handhaving op de
provinciale weg door Aduard.
Wij van werkgroep Aduard 30 hebben meerdere gesprekken
gevoerd met de provincie, de gemeente Zuidhorn, dorpsbelangen en de politie en hebben onze zorgen over het harde rijden
van het verkeer en het vele zware verkeer door Aduard iedere
keer onder de aandacht gebracht. Ook hebben we alle huizen
aan de provinciale weg bezocht en draagvlak gecreëerd onder
de bewoners voor onze acties.
Door de acties die we hebben georganiseerd hebben wij het
buurtlabel van Veilig Verkeer Nederland ontvangen. Dit label is
nu zichtbaar bij binnenkomst in Aduard. De komende tijd gaan
we nog meer acties voeren omdat we nog steeds zien dat er te
hard gereden wordt door Aduard.
We willen jullie allemaal vragen de mails van onze werkgroep
in de gaten te houden zodat jullie mee kunnen blijven doen aan
onze acties.
Een van de dingen die onlangs aan de groep werd gesuggereerd is het maken van een 30 (of 50) km verkeersteken met
behulp van licht. Bijvoorbeeld door het buigen van een lichtslang in de vorm van het gewenste getal, misschien zelfs met
rood licht omcirkeld. Dat vonden wij een ludiek idee! Een eigen
creatieve invulling is natuurlijk ook prima. Als een paar mensen
die langs de weg wonen dit doen krijgt de passant de indruk
dat er hier iets leeft. En het creëert saamhorigheid. Zolang de
avond nog vroeg invalt heeft het nut en geeft het gezelligheid.
Graag willen wij Jeugdwerk Aduard, VVN en de gemeente
Zuidhorn via deze weg nog eens extra bedanken omdat we 8
juni jongsleden een prachtige Buitenspeeldag hebben kunnen
organiseren met z’n allen. Hier hebben in totaal 80 kinderen
aan deelgenomen. Alle activiteiten stonden in het teken van
veilig spelen op straat en VVN heeft het samen met de politie
mogelijk gemaakt dat kinderen auto’s konden laseren met een
lasergun. Ook hebben wij van Aduard 30 die dag ons buurtlabel
ontvangen van de Burgemeester Swart. Werkgroep Aduard 30
info@aduard30.nl

Gastvrouwen en/of Gastheren gezocht

Het kloostermuseum Aduard heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers. We willen namelijk een nieuwe taakgroep opstarten.
Het is de bedoeling dat deze nieuwe groep gaat optreden als
gastheer of gastvrouw. U ontvangt in die hoedanigheid gasten,
werkt in de winkel en bedient in de koffie- en theeschenkerij. U
bent minimaal één dagdeel in de week actief in het museum. De
gastvrouw-/gastheer hoeft zelf geen rondleidingen te doen. Uw
taak bestaat eruit dat u gasten op een prettige manier opvangt,
verzorgt en overdraagt aan uw collega rondleider. Als dit u iets
lijkt, of als uw nieuwsgierigheid is gewekt maar u wilt eerst meer
weten, dan hoop ik dat u contact met ons wilt opnemen.
U kunt terecht bij Jess Ludwig-Bouma (tel. 050 403 1692)
Wessel Gansfortstraat 14 in Aduard.

Enquête MFC de Meeden

In de dorpsvisie is gesteld dat het MFC de Meeden een belangrijke rol moet vervullen in Aduard. Het bestuur wil hier graag
invulling aan geven en wil d.m.v. een enquête de mening van
de dorpsbewoners peilen.
Als u wilt dat de studenten van de Hanzehogeschool, die het
onderzoek uitvoeren, bij u thuis de enquête afnemen of dat u in
de buurthuiskamer begeleid de enquête kunt invullen dan kunt
u dit kenbaar maken bij:
Wouter van Rossum ,de secretaris van het bestuur van het
MFC de Meeden.
U kunt hem bellen: 050-4031303
of mailen: wtvanrossum@gmail.com.

“Vannijs”

Mooi om te vertellen aan onze dorpsgenoten dat “Vannijs” het
winkeltje voor kinderspullen die een tweede kans verdienen
al 7 jaar bestaat. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd -dat
er heel veel kinderspul een nieuw plekje heeft gevonden. Er
is meer: Dat er veel kinderen door de opbrengst goed te eten
heeft, naar school kan en geholpen wordt met huiswerkbegeleiding, dat mensen medicijnen kunnen kopen die ze zelf moeten
betalen, dat de kinderen van de Roma’s uit Reghin en omgeving mogen leren dat ze waardevol zijn. We willen dit zeker in
februari vieren!! Kom eens binnen en vier het mee!
Een aantal maanden hebben we contact met een vakbekwame schoenmaker, de schoenen die u een tweede kans geeft,
maakt hij weer super netjes, zowat VANNIJS. Door deze dienst
kunnen we in Zambia een organisatie helpen die sporters
coacht en kinderen opleidt in voetbal en allerlei levenslessen
erbij geeft. Deze organisatie bestaat uit werkers die dit zonder
salaris doen. De jeugd krijgt zo hulp bij de aanschaf van schoolspullen en de voetbalspullen. Dieneke Kloosterman.

Hulp bij IPad en laptopgebruik

In februari start de Buurthuiskamer met een ICT-spreekuur. Het
is om de andere maandagmorgen, in februari op maandag 6 en
20. Het is van 10-12 uur. Tijdens deze ochtenden kunt u terecht
met vragen over het gebruik van uw IPad of laptop. U neemt
het apparaat mee en Yvonne Steeman gaat samen met u aan
de slag. De (gratis) hulp is individueel, dus om de beurt wordt
u geholpen.

Creatieve club

Op donderdag 9 februari as is er weer Creatieve Club in de
Buurthuiskamer. Ruurdtje Scheper heeft de leiding en op het
programma staat ‘Sieraden maken met Fimo-klei’. Het is van
14.00 – 16.30 uur. Kosten € 7,00.
Graag uiterlijk dinsdag 7 februari aanmelden bij Loes Lestestuiver, 06-25475198

Eetclub de Pollepel

Op dinsdag 14 februari is er weer ‘Pollepel’. In ’t Kapittel (aan
het Kaakheem) kunt u dan komen eten bij Toos en haar assistenten. Het is van 11.45 – 13.00 uur. Kosten € 5,00.
Contactpersoon Toos de Bree, telefoon 050- 4031296.
Uiterlijk de zondag tevoren bij Toos opgeven.

Lezing Frans van Wely over Iran

Bent u ooit in Iran geweest? Zo niet, kom dan op dinsdagmorgen 14 februari naar de Buurthuiskamer. Van 10.00 tot 12.00
uur vertelt Frans van Wely over zijn reizen naar Iran, het voormalige Perzië. Het belooft een prachtige ochtend te worden,
met prachtige foto’s. Mis het niet!

Verhalentafel: Scheuvel’n!

Op vrijdagmorgen 17 februari van 10.00 tot 12.00 uur is er
weer de Verhalentafel in de Buurthuiskamer. Het onderwerp is
schaatsen. Wie kan daar nou niet over meepraten? Bevroren
veters van de ‘houtjes’, veel te laat thuiskomen, lange tochten,
korte tochten, handschoenen kwijt, lol maar ook afzien….wat al
niet meer. We gaan het horen.

Informatieve middag Buurthuiskamer:
Valpreventie en gezonde leefstijl

Heleen Damminga van TSN verzorgt op dinsdag 21 februari
’s middags een informatieve bijeenkomst over het voorkómen
van vallen en om van gedachten te wisselen over wat nu een
gezonde leefstijl is.
Daar heeft ieder wel zijn ideeën over (wat bij de één werkt,
werkt bij de ander niet) dus leuk om het er eens over te hebben!
Het begint om 14.00 uur.

Kookrubriek

Als u deze rubriek leest, is de eerste maand van 2017 al weer
achter de rug. Ik wil U even terug nemen naar december 2016.
Wat is er veel gebeurd de afgelopen tijd. Eerst was daar de
“snertexplosie“ veroorzaakt door Jan, Jan en Johan. Er werd
131 liter snert gekookt en het was een groot succes. Daarna
ging Carmelita aan de slag. Zij bakte 30 basistaarten die kinderen mochten versieren. Met veel enthousiasme en creativiteit
gingen zij aan de gang. Geweldig! Vervolgens was de beurt
aan Ellen en Peter. Wat zij op 2e Kerstdag presenteerden was
subliem. Een vijf gangen diner voor de velen die gekomen waren. Het was een groot feest voor de tong en ook een feest van
ontmoeting in ons aller “Buurthuiskamer”. Ik wil ook de mensen
noemen die hebben geholpen om het jaarlijkse “kniepertjes festijn” tot een succes te maken. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van het gezelschap van vrijwilligers. Verder werd er ook
nog lekker gekookt op de donderdagen:
05-01	Championsoep Stamppot Snijbonen met rookworst en
speklapje
	Dessert: Gele vla en rumrozijnen na en een rolletje
met slagroom.
12-01	Wintersoep= combinatie van bruine bonen- en erwtensoep, daarbij zelfgebakken brood, roggebrood, kruidenboter, ham en salami. Daarna champignon/ ham
broodje van bladerdeeg.
Dessert: appeltaart, puntje ijstaart en slagroom.
19-01	Runderstoofpot met groenten en champignons, krieltjes met knoflook en rozemarijn uit de oven, sla met
verse vruchten.
	Dessert: Griesmeelpudding met vruchtjes gegarneerd
met granaatappelpitjes
26-01 	
Kabeljauw, wortelen, rijst Dessert: Griekse Yoghurt
met kersencompote.
Hartelijke groet, Jan Meeuwsen.

(Medisch) Pedicure

M. Dijkema
Behandeling op afspraak
Bel na 18.00 voor het maken van een afspraak: 050 - 4031779 of
06- 27 12 1646
jan.dijkemajr@ziggo.nl
Kloosterstraat 19, Aduard

En verder in de Buurthuiskamer:

Mannensoos ..................... 13, 27 februari........................10.30 - 11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
ICT-spreekuur.................... 6 febr. en 20 febr.....................10 - 12 uur Yvonne Steeman 06-11362797
Schilderclub....................... 6 februari................................13.30 - 16.30 Rien Geertsema 050-4031276
Welfare.............................. 7 februari................................9.30 – 11.00 Trijn de Boer 0594-503684
Bingo................................. 24 februari..............................10.00 – 12.00 Janny Kits 050-4031358
Buurttafel........................... elke donderdag.......................12.00 - 14.00 Uiterlijk de dinsdag tevoren opgeven bij Erna v.d.
Hoek 050-4031678
Koffie drinken ................... elke werkdag .........................10.00 - 12.00
.......................................... Zo. 12 febr., Zo. 26 febr .........15.00 - 17.00
Boeken ruilen ................... elke werkdag..........................10.00 - 12.00
Lenen hulpmiddelen.......... elke werkdag..........................10.00 -12.00

Om te bewaren: (onderstaande informatie wordt niet meer standaard maandelijks vermeld)

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 e-mail 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. 0504032017. 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

