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

Expositie Buurthuiskamer Aduard

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

De Voedselbank in de maand

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in juni. In juli ontvangt
de voedselbank graag basisproducten zoals pasta, rijst en mie. Op
iedere werkdag, tussen 10 en 12 uur, kunt u de spullen brengen
naar de Buurthuiskamer.

Uitstapje Buurthuiskamer Reitdiepveer

Vanwege het succes van vorig zomer gaan we ook dit jaar een
oversteek maken met het Reitdiepveer. Het is op vrijdagmiddag 21
juli. Wie heeft zin om mee te gaan? De kosten zijn € 5,- + € 2,- voor
de chauffeur, te voldoen bij vertrek, om 13.30 uur. Om ongeveer
17.00 uur zijn we weer in Aduard. Opgeven: Janna Hamming, 0504032055 (niet op maandag).

Poffert eten bij Tante Til

Op dinsdag 4 juli as is er een creatieve workshop onder leiding
van Sandra Kleine. Kosten: € 6,50. Het is vanaf 13.30 uur. Opgeven: uiterlijk vrijdag 30 juni bij Erna van der Hoek, 050-4031678

We gaan het ervan nemen! Op woensdag 2 augustus as gaan we
Poffert eten in Enumatil. We verzamelen om 13.30 uur in de Buurthuiskamer, Kloosterstraat 19. Kosten € 2 voor de chauffeurs, wat
u gebruikt bij Tante Til is voor eigen rekening. Opgeven bij Janna
Hamming, 050-4032055 (niet op maandag)

Uitstapje naar Ezinge, museum Wierdenland

Kookrubriek

Creatieve Club Aduard

Zo dichtbij en toch onbekend? Het Wierdenlandmuseum in Ezinge
is echt een bezoek waard. Prachtige expositie en bij mooi weer
heerlijk buiten zitten met uitzicht over het land. Op dinsdagmiddag 11 juli as. kunt u mee met de Buurthuiskamer. We vertrekken
om 13.30 uur vanaf de Schoolstraat. Kosten € 5,00 + 2 voor de
chauffeur. Opgeven bij Janna Hamming, 050-4032055. We denken
tegen 17.00 uur terug te zijn.

Spelletjesmiddag Buurthuiskamer

Op dinsdagmiddag 18 juli kunt u in de Buurthuiskamer terecht als
u zin heeft in een spelletje: er is Rummikub, Mens Erger Je niet en
nog veel meer. Het is van 15.00 – 17.00 uur. Kom erbij! Hoe meer
zielen…U hoeft zich tevoren niet op te geven.

De vrijwilligers hebben deze maand weer hun best gedaan. Er is
weer heerlijk gekookt!
01-06: Runderworst, aardappelpuree, broccoli, bloemkool, salade,
komkommer, paprika, lente uitjes, munt, citroen. Vlaflip
08-06: 
Pulled pork, gebakken aardappelen , gewokte groenten
(wortelen, doperwten, sperziebonen, ui en champignons)
met spekjes. Bourbonvanille ijs met vruchtjes.
15-06: 
Heldere champignonsoep. Gehaktbal, snijbonen en gekookte aardappelen met mosterdstip, komkommersalade.
Vanille yoghurt met banaan en aardbeien.
21-06: E
 en heerlijke high tea met hartige en zoete hapjes.
22-06: wraprolletje met geitenkaas, paprika, tomaat en ui. Rollade,
krieltjes uit de oven, paksoi. IJs met vers fruit

(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 .......................... 10, 24 juli...................... 10.30-11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
ICT-spreekuur......................... 3,17 en 31 juli.............. 10-12 uur Yvonne Steeman 06-11362797
Bingo...................................... 28 juli............................ 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. 9 juli, Zo. 23 juli...... 15.00-17.00
Lenen hulpmiddelen............... elke werkdag................ 10.00-12.00

