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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 juni plaatsen?
Meld dit voor 23 mei bij Addie van Rossum, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl.

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 juni as. exposeert Lies Leeuwerink in de Buurthuiskamer.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

De Voedselbank in de maand

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in april. In mei ontvangt de voedselbank graag groente of fruit in blik. Op iedere
werkdag, tussen 10 en 12 uur, kunt u de spullen brengen naar de
Buurthuiskamer.

Vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag: pannenkoeken eten
voor jong en oud!
Ook dit jaar kunt u op Bevrijdingsdag pannenkoeken komen eten in
de Buurthuiskamer. Het is van 11.45 uur tot 14.00 uur.
Kosten: € 0,50 per pannenkoek, met koffie of limonade erbij € 1.
U bent van harte welkom!

Rommelmarkt in Aduard

Zaterdag 6 mei is het weer zover. Dan wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Aduard gehouden. Dat gebeurt op het plein bij het Hoge
Hof aan de Schoolstraat in Aduard van 10.00 tot 14.00 uur. Een
ruim opgezette markt met veel spullen om in te snuffelen, goed
gesorteerd. Voor de lezers en verzamelaars ook veel boeken van
allerlei genres. Dus voor ieder wat wils.
De opbrengst wordt gebruikt voor het jeugdwerk van de PKN kerk.
Naast het jeugdwerk van de kerk sponsoren we ook vaak jongeren
die vanuit de gemeente aan een project gaan meewerken waarbij
kinderen zijn betrokken of gaat er een gift naar
doelen die gericht zijn op beter onderwijs en gezondheid waarbij
kinderen zijn betrokken. Voorgaande jaar waren dat een aantal jongeren die hebben meegewerkt aan een project in Roemenië uitgegaan van de Stichting Aduard Helpt. (www.aduard-helpt.nl) Ondersteuning bij de opvang van bootvluchtelingen in Italië en vorig jaar
steun voor een scholenproject in Tanzania. Op de rommelmarkt
heerst altijd een leuke sfeer. Een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en een kopje koffie of thee te halen. Van harte welkom.
Theo ter Veen.

Expositie en Open Dag Piloersemaborg

Op de zaterdag- en zondagmiddagen van 6 mei t/m 21 mei is er
een tentoonstelling van drie kunstenaars in de Piloersemaborg- of
Hamsterborg. Het betreft Leo Kools met potloodtekeningen, Bertus Onderwater met beeldhouwwerk en Janke de Vries met foto’s.
Op de website www.hamsterborg.nl is meer over hen en over de
expositie te lezen.
De openingstijden zijn van 13.00 - 17.00 uur. Op zondag 7 mei
is bovendien van 11.00 - 16.00 uur de jaarlijkse Open Dag op de
borg. De gehele borg is dan te bezichtigen, u kunt genieten van
een boerenmarkt en van de muziek van Heavy Clay. In de weide
lopen een veulen en de lammetjes. En er is een strippenkaart te
koop, waarvoor u een 6-gangen walkinglunch krijgt. Meer informatie op www.piloersema.nl Diny Rankenberg.

Eetclub de Pollepel

Op dinsdag 9 mei is er de laatste keer ‘Pollepel’ van dit seizoen. 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 zondag
7 mei bij Toos opgeven.

Gemeente Zuidhorn waardeert vrijwillige inzet met
Vrijwilligersfeest

Jaarlijks zetten vele inwoners, jong en oud, zich vrijwillig in voor
buurt- en bewonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen, kerken, sportclubs, jeugd- en jongerenwerk, het goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Dankzij de inzet
van deze enthousiaste vrijwilligers kunnen organisaties blijven bestaan en kunnen activiteiten worden georganiseerd. De gemeente
Zuidhorn waardeert de inzet van deze vrijwilligers zeer en organiseert samen met Vrijwilligerswerk Zuidhorn op donderdag 11 mei
2017 een gezellige High Tea en Feestavond voor vrijwilligers.
Programma:
Tijdens de High Tea van 14.30 tot 17.00 uur kunnen vrijwilligers
genieten van thee of koffie en diverse hapjes. Verder kan worden
deelgenomen aan leuke activiteiten zoals een stoelmassage, een
potje dammen, een lezing over retrofietsen en biermerken, een yogasessie zittend op je stoel, een workshop haken of een workshop
over kleur en kledingstijl. Deelname aan een activiteit of workshop
is geheel vrijblijvend! En in de avond van 20.30 tot 23.00 uur is
er een feestprogramma met o.a. vinyl DJ The Single Guys en als
hoofdact Vandestraat050. Deze Groningse band, bekend van de
hit ‘Aaierbaal’, maakt van elk optreden een feest! Zowel de High
Tea als de Feestavond worden gehouden in Zalencentrum Balk,
De Gast 39 te Zuidhorn.
De deelname aan de High Tea en aan de Feestavond is gratis en
alle vrijwilligers woonachtig in de gemeente Zuidhorn zijn op 11 mei
van harte welkom!
Aanmelden voor de High Tea:
Vrijwilligers kunnen zich voor de High Tea tot 5 mei a.s. aanmelden
door een mail te sturen naar steunpuntwelzijn@swgz.nl
Bij aanmelding graag naam, woonplaats en de vrijwilligersorganisatie vermelden.
De High Tea biedt ruimte aan maximaal 150 vrijwilligers en daarom
geschiedt deelname op basis van volgorde van aanmelding.
Na 5 mei krijgt u een bevestiging van deelname.
Aanmelden voor de feestavond is niet nodig. Wees wel op tijd,
want vol is vol! Esther Pleizier.

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, 06-25475198 of
l.lestestuiver@home.nl

Eerste historische dorpswandeling Aduard 825

Onder bezielende leiding van Hidde Leeuwerink en Egbert Holtrop
werd woensdag 19 april de eerste dorpswandeling gelopen. Ongeveer 20 mensen namen deel, waaronder wethouder Nederveen
en enkele raadslieden. Verder vertegenwoordigers van dorpsbelangen, de wandelstichting, de pers en een aantal gidsen. Het was
een leuke en interessante wandeling en onderweg werden vele
verhalen uitgewisseld. Op 13 mei, 8 juni , 28 juni en 9 september wordt er weer gelopen. U kunt zich inschrijven op het formulier in de buurthuiskamer of bij het gezondheidscentrum Of via 06
25413243 of wandeling@aduard825.nl Na afloop is een leuke historische kaarten set te koop voor 2,50. Gerkina Doze.
Alle wandel- en loopevenementen Aduard 825
1-5
historische dorpswandeling
4 km met gids
29-5 t/m 1-6 avond 4-daagse avonden
5 / 10 km
5-6
Abdijloop
4 mijl / 8,25 mijl
(hardloop evenement ’s avonds)
8-6
historische dorpswandeling
4 km met gids
28-6
historische dorpswandeling
4 km met gids
2-9
Aduard 825 wandeltocht
7,7 / 12,6 km
9-9
historische dorpswandeling
4 km met gids

Vrijwilliger met X-factor woont in Aduard!

In februari was er een bericht in de krant van de Rabobank met een
oproep om bijzondere vrijwilligers aan te melden. Een vrijwilliger
die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Nu zijn er veel
vrijwilligers die dat verdienen maar de regel was dat 30 verenigingen elk één vrijwilliger hiervoor mocht aanmelden. Ook verenigingen in Aduard deden dat. Op 19 april was het zover, iedereen bij
elkaar in Balk, feestelijke stemming met muziek en burgemeester
Bert Swart als ‘spreekstalmeester’, op een manier zoals alleen
hij dat kan. De verenigingen deden ieder het woord en daarna de
zware taak voor de jury om een keuze te maken. Spannend tot het
laatste moment. Erna van der Hoek, de vrijwilligerscoördinator van
de Buurthuiskamer viel de eer te beurt. De Buurthuiskamer is heel
trots op haar en erg blij met het geweldige bedrag van € 1.500 dat
erbij hoort. Maar ook een dubbel gevoel. Want heel veel andere
vrijwilligers zetten zich ook met hart en ziel in voor ‘hun’ club of vereniging, dat bleek wel uit de presentaties op deze avond. Dus alle
voorgedragen vrijwilligers: jullie stonden die avond met z’n allen in
het zonnetje, gefeliciteerd!

Kookrubriek

Ook de afgelopen maand is er lekker gekookt in de “Buurthuiskamer”. In het bijzonder wil ik de Paasbrunch noemen en de natuurlijk
de gezamenlijke maaltijd op het 4 jarig jubileum van onze club.
Paasmenu 17-04:
	Amuse, tonijnsalade met toast. Soep, mais paprikasoep
licht gebonden. Daarna op tafel, gekookte eieren, eisalade, 3 soorten zelfgebakken broden en wat mini afbak. Suikerbrood, oude en jonge kaas en wat brie. Gewone boter
en kruidenboter. 2 Soorten jam, rauwe ham, Plaatpizza’ s
met tomatensaus, fêta, ui, paprika, verse spinazie en kaas.
Dessert, taartbodem met daarin mascarpone gemengd
met slagroom en advocaat en daarop vers fruit. Voor bij
de koffie chocolade en koekjes. Op tafel jus d’orange.
Menu 06-04:
	
Heldere kippensoep als voorgerecht, aardappel puree
met rode kool en hachee, Griekse yoghurt met verse
vruchten en een toefje slagroom.
Menu 13-04:
	Gehaktballen met jus, sperziebonen en gekookte aardappelen met zoetzure komkommer salade. En als toetje Vla
met slagroom.
Menu 20-04:
	Vers gemaakte kippensoep met taugé. Surinaamse bami,
gebakken kippendijen en een gebakken ei, griesmeelpudding met kersen/bessen sap.
Hartelijke groet, Jan Meeuwsen

Uitstapje naar Lauwersoog

Op dinsdagmiddag 16 mei as. gaan we een visje eten op Lauwersoog! We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Buurthuiskamer en
gaan via een mooie route naar de haven. Daar landen we in een
restaurant en eten de liefhebbers een visje en de niet-liefhebbers
iets anders lekkers! Kosten € 2 voor de chauffeur, wat u gebruikt op
Lauwersoog is voor eigen rekening. Opgeven bij Janna Hamming,
050-4032055. We denken tegen 17.00 uur terug te zijn.

(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...................... 8, 22 mei.................................10.30 – 11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
ICT-spreekuur.................... 1,15 mei..................................10.00 – 12.00 uur Yvonne Steeman 06-11362797
Welfare.............................. 2 mei....................................... 9.30 – 11.00 Trijn de Boer 0594-503684
Bingo................................. 26 mei.....................................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
Boeken ruilen.................... elke werkdag..........................10.00 – 12.00
Koffie drinken.................... elke werkdag..........................10.00 – 12.00 + Zo. 7 mei, Zo. 21 mei, 15.00- 17.00
Lenen hulpmiddelen.......... elke werkdag..........................10.00 – 12.00

