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

Expositie Buurthuiskamer Aduard

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

Creatieve Club Aduard

Op donderdag 1 juni as geeft Ruurdtje Scheper een workshop
‘Trollen maken’ in de Buurthuiskamer. Dat zijn klei-figuurtjes om
binnen neer te zetten. Kosten: € 6,50. Het is vanaf 13.30 uur.
Opgeven: uiterlijk maandag 29 mei as. bij Loes Lestestuiver, 0625475198 of l.lestestuiver@home.nl

Oproep Schuurverkoop:

Wie heeft kleine spullen voor de verkoop in de Buurthuiskamer?
Op zaterdag 3 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 s.v.p. 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 3 juni, ingang Schoolstraatzijde, kunt u tussen
10 – 15 uur ook komen kijken natuurlijk, of er iets voor u bij is. Bv.
zelfgebreide Noorse sokken in diverse maten, machine wasbaar!

Boekpresentatie Lies v.d. Wal

Op vrijdagmorgen 9 juni as. komt Lies van der Wal-Oosterhoff
in de Buurthuiskamer voorlezen en vertellen over haar nieuwste
boek: “De dood van een mooie vrouw”. Het spannende verhaal
speelt zich af op Ameland. Lies is zelf geboren en getogen in Aduard. Het is van 10 – 12 uur.

Aduard 825: Vrijwilligers gevraagd voor foto’s van
‘Middeleeuwse kinderen’

Hierbij vrijwilligers gevraagd voor een mooie samenwerking tussen Dorpsbelangen en Samenwerkingsschool De Adeborg. Plan
is om alle kinderen in de week van 12 juni as. op de foto te zetten
in Middeleeuwse kledij. Dat gebeurt in groepjes, verdeeld over de
week. De kinderen wandelen onder begeleiding naar het Kloostermuseum en worden daar geholpen met omkleden. Daarna kunnen
ze op de foto op verschillende locaties rond het museum. Als de
foto’s klaar zijn worden ze verkocht, de opbrengst is voor kinderactiviteiten later in het jaar.
Vrijwilligers zijn nodig voor:
• -halen en brengen van school naar museum
• -hulp bij omkleden kinderen
Wie wil helpen?
U kunt zich opgeven (graag voor 2 juni) bij Ursula Veldsema 0651537647 of via aduard825@dorpsbelangenaduard.nl
Met uitzondering van de woensdagmiddag hebben we op alle dagdelen vrijwilligers nodig. U kunt aangeven op welke ochtend of middag u beschikbaar bent. Tevoren is er een instructiebijeenkomst
zodat u weet hoe één en ander in zijn werk gaat.

Informatiemiddag Hoorcentrum Westerkwartier
dinsdagmiddag 13 juni

Slechthorend worden, het is vaak een langzaam proces. Je merkt
het eerst niet, tot de omgeving erover begint…Dan toch maar eens
kijken of er iets aan te doen is? De Buurthuiskamer Aduard heeft
mw. Schoffelmeijer van het Hoorcentrum Westerkwartier gevraagd
een informatiemiddag over dit onderwerp te verzorgen. Zij doet dit
graag. Het is op dinsdag 13 juni as van 14.00 – 15.30 uur. Kloosterstraat19 Aduard.

High Tea

Op woensdag 21 juni verzorgen Ellen en Anja weer een High Tea
in de Buurthuiskamer. Het begint rond 15.00 uur en u kunt zich
opgeven tot ma.19 juni bij Ellen. Tel. 050 4031560/ 06 413 215 91.
Mailen kan ook, ellenwieringa@hccnet.nl. We serveren hartige
en zoete hapjes, daarbij natuurlijk thee, koffie en andere drankjes.
De High Tea zou beter Afternoon Tea heten omdat het niet alleen
zoet is wat we maken. Als u er graag bij wilt zijn vergeet dan niet
om u tijdig op te geven. We hebben maar een beperkt aantal plaatsen. De kosten zijn €7.50 p.p. Tot de 21e, Ellen en Anja.

Excursie rioolwaterzuivering

Op 21 juni is een excursie gepland naar de rioolwaterzuivering
Garmerwolde. In het infocentrum wordt verteld hoe het zuiveren
van ons rioolwater gebeurd, waarna wij een rondleiding krijgen
over het terrein. U zult versteld staan van de voorwerpen die in de
zuivering uit het rioolwater worden gevist. Wij worden om 13.30
in het infocentrum verwacht. Dat betekent dat wij om 13.00 uur
vertrekken bij de buurthuiskamer. Aan deze excursie zijn behalve
de bijdrage van 2 per persoon aan de chauffeurs geen kosten verbonden. Opgave uiterlijk tot 14 juni bij Wouter van Rossum: 0504031303 of wtvanrossum@gmail.com .

Wist u dat

De eeuwenoude verbinding tussen Groningen en Friesland over
onze Kleiweg liep? En dat de Friesestaatweg pas in 1843 is aangelegd? En dat er twee jaar later een grindweg werd gemaakt van
Aduard naar deze nieuwe weg? Nu de Hereweg.
Dit hoort en ziet U (en nog veel meer) op de wandeling Aduard 825.
Deze wandeling wordt gelopen in groepjes van max. 10 deelnemers onder leiding van een bekwame gids, die uitleg geeft ,mede
aan de hand van oude foto’s.
U kunt zich voor de eerstvolgende wandeling op donderdag 8 juni
(Start 19.00 uur op het Kaakheem) opgeven bij de Buurthuiskamer, het Gezondheidscentrum of wandeling@aduard825.nl, of
06-25413243.
Ook kunt U zich als groep,vereniging of familie aanmelden voor
deze historische wandeling op een zelf gekozen tijdstip.
Hidde Leeuwerink

De Voedselbank in de maand

De Buurtkakel feliciteert Muziekvereniging Juliana

Breiproject in Aduard

Kookrubriek

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in mei. In juni ontvangt de voedselbank graag beleg, zoals leverpastei, smeerkaas,
pindakaas, hagelslag etc. Op iedere werkdag, tussen 10 en 12 uur,
kunt u de spullen brengen naar de Buurthuiskamer.
Leven kan gered worden wanneer mensen die hulp nodig hebben,
verbonden zijn met hen die kunnen helpen! HOBI biedt hoop op
pasgeboren baby’s door warme truien, hoeden, sokken en dekens
aan te bieden die door royale breisters over de hele wereld worden
gebreid. Het breiproject waar ook in Aduard aandacht voor is. Wat
eens begon als breien voor o.a. Afghanistan, is uitgerold over de
hele wereld. Er wordt gebreid in verschillende landen en daar waar
het nodig is uitgedeeld. In de ziekenhuizen en vluchtelingenkampen. Vanuit Aduard en omliggende dorpen gaan er deze maand
80 truitjes, mutsjes en slofjes mee op reis en 18 dekens. Iedereen
Hartelijk bedankt voor de bijdrage. Op dit moment kom ik nog baby
mutsjes en slofjes te kort om een mooi pakketje van te maken. Ook
dekentjes 90- 120 cm zijn welkom. Zie voor meer info:
http://pkn-aduard.nl/2017/04/breiproject/ of:
http://www.hobiproject.org/
Met vriendelijke groet,
Marietje ter Veen

Op 12 mei werd Juliana uit Aduard kampioen in de vierde divisie
voor fanfarekorpsen. De fanfare debuteerde onder leiding van Stefan de Groot in de vierde divisie en werden direct al kampioen! Een
knappe prestatie! Van harte gefeliciteerd!
In de maand mei is er weer door de vrijwilligers lekker gekookt:
4 mei:	Champignonsoep, gekookte piepers, witlofsalade, witlof
met ham en kaas uit de oven, shoarmaburger, straciatellavla.
11 mei:	Vers gemaakte mosterdsoep met spekjes en een geroosterd plakje brood met kruidenboter.
	Quiche met als deeg brood gevuld met bloemkool, broccoli, paprika, ui en daarover ei, camembert en room, uit
de oven met een Mexicaanse burger Vla flip van zelfgemaakte custard/ bessenvla, yoghurt vermengd met abrikozenjam
18 mei:	Kippensoep, goulash, rijst met rode kool, Jelly pudding
met verse aardbeien en slagroom.

(Medisch) Pedicure

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

En verder in de Buurthuiskamer:

Mannensoos .......................... 12, 26 juni....................................10.30-11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
ICT-spreekuur......................... 19 juni .........................................10-12 uur Yvonne Steeman 06-11362797
Welfare................................... 6 juni............................................9.30 – 11.00 Trijn de Boer 0594-503684
Bingo...................................... 20 juni..........................................10.00 – 12.00 Janny Kits 050-4031358
Buurttafel ............................... elke donderdag............................
12.00-14.00
Uiterlijk
de
dinsdag
tevoren
Erna v.d. Hoek 050-4031678
Boeken ruilen ........................ elke werkdag................................ 10.00- 12.00
Koffie drinken ........................ elke werkdag ............................... 10.00-12.00
Koffie drinken......................... Zo. 11 juni, Zo. 25 juni ................. 15.00- 17.00
Lenen hulpmiddelen............... elke werkdag ............................... 10.00-12.00

opgeven

bij

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

