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

Expositie Buurthuiskamer Aduard

Tot 1 november as. exposeert Rien Geertsema in de Buurthuiskamer. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10 – 12 uur.

De Voedselbank in de maand oktober

Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel in september. In oktober ontvangt de voedselbank graag: thee, houdbare melk, chocolademelk, koffiemelk, kleine pakjes sap voor naar school. Op
iedere werkdag, tussen 10 en 12 uur, kunt u de spullen brengen
naar de Buurthuiskamer.

Nieuws uit de bibliotheek

Vanaf 1 oktober is de bibliotheek geopend op woensdag, donderdag (NIEUW) en vrijdag van 12.00 – 18.00 uur.
Op woensdag en vrijdag zijn er, net als in de afgelopen jaren, van
14.00 – 17.00 uur medewerkers aanwezig om u te informeren en te
helpen. De bibliotheek is op de andere momenten geopend voor
inleveren en lenen van bibliotheekmaterialen. (er zijn dan geen
medewerkers aanwezig) Voor vragen kunt u tussen 9.00 – 18.00
uur bellen met onze Klantenservice. Telefoon: 088 – 50 61 900
Daarnaast start de bibliotheek met een Boekspot! Het idee van
een Boekspot is simpel. Kies een boek, lees een boek en deel
een boek. Boeken over? Lever ze in bij de Boekspot en maak er
anderen blij mee. Je kunt op een sticker voorin het boek schrijven
wat je van het boek vond. Dat helpt anderen bij het maken van hun
keuze. De medewerkers van de bibliotheek zorgen ervoor dat de
Boekspot netjes blijft.
Janneke Berrelkamp

Het kan nog!

De historische wandelingen Aduard 825 waren dit jaar een groot
succes. Meer dan 100 Aduarders hebben hun dorp beter leren kennen. De gidsen gaven uitgebreide informatie over de periode na
de kloostertijd en met grote foto’s lieten ze zien hoe het er vroeger
uitzag. Jammer dus, als U deze wandeling hebt gemist. MAAR, het
kan nog. Mocht U de wandeling de komende weken willen lopen
met vrienden, een clubje, familie of vereniging dan is dat nog mogelijk. De groepjes zijn max.10 personen .De wandeling is ong. 4
km. en duurt 2 uur. U bepaalt zelf de datum en kunt zich aanmelden bij Gerkina Doze: gerkina@hotmail.com of tel.06-25413243.

Informatiemiddag Buurthuiskamer:
Huisartsenpraktijk Aduard

Vroeger werkten in de huisartsenpraktijk een dokter en een doktersassistente. Tegenwoordig nemen de huisartsenpraktijken steeds
meer taken over van ziekenhuizen en specialisten. Wat doen ze allemaal in het gezondheidscentrum, wie werken hier allemaal? Met
welke vragen kunnen we bij hen terecht? Op verzoek van de Buurthuiskamer komen dr. Frederiek Wierda en Baukje Klaver-Kloosterman ons hierover informeren. Het is op dinsdag 3 oktober om
14.30 uur. Allen welkom!

Uitstapje Museum Henk Helmantel,
Westeremden

Misschien bent u het al heel lang van plan en is het er nooit van
gekomen. Of bent u al eens geweest maar nog lang niet uitgekeken…U kunt op vrijdag 6 oktober mee naar Westeremden! De
hele middag genieten van het prachtige werk van Henk Helmantel.
Gaat u ook mee? We verzamelen om 13.00 uur in de Buurthuiskamer, Kloosterstraat19. Kosten €5,-,+ € 2 voor de chauffeurs, te
voldoen bij vertrek.

Film in de Buurthuiskamer: Openluchtspel
Aduard 800

Op dinsdagmorgen 10 oktober draaien we de DVD van het historisch openluchtspel van Aduard 800. Als u toen heeft meegedaan
kunt u nog eens op uw gemak ervan genieten. Of nog nooit gezien? Kom dan ook, erg leuk, al die dorpsgenoten zien van 25 jaar
geleden! Toegang gratis, het begint om 10.00 uur.

Spelletjesmiddag Buurthuiskamer

Op dinsdagmiddag 10 oktober kunt u weer komen sjoelen, Rummicuppen en verder. Het is van 15.00 – 17.00 uur. Vorige keer
was het een gezellige boel en er kunnen nog meer bij! Hoe meer
zielen…U hoeft zich tevoren niet op te geven.

Griepvaccinatie

In huisartsenpraktijk Aduard worden de griepprikken dit jaar gegeven op donderdag 12 oktober tussen 16.00u – 17.30u  en
woensdag 1 november tussen 16.00u – 17.30u. Begin oktober
krijgen de mensen die voor een griepprik in aanmerking komen
een oproep.
Indien u niet op één van deze data kunt komen of als u geen oproep
krijgt, maar wel denkt in aanmerking te komen voor een griepprik,
dan kunt u contact opnemen met de assistente (tel 050-4031341)

Verhalentafel: Het huishouden

De Verhalentafel in september was een succes, er is veel gelachen! Op vrijdagmorgen 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is er
opnieuw een Verhalentafel. Het onderwerp is dan het huishouden.
Dat is nu niet te vergelijken met vroeger! Hoe ging dat bij u thuis? U
hoeft zich voor deze ochtend niet op te geven maar als u meedoet
dan is het prettig als u er om 10.00 uur bent.

Plaatselijk Nut Aduard: lezing door At Hof

Op dinsdag 17 oktober is de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. De avond is in Multifunctioneel Centrum De Meeden,
Burg. van Barneveldweg 23, Aduard en begint voor leden om 19.45
u. met een besloten Algemene ledenvergadering.
Daarna (vanaf ongeveer 20.15) is er een lezing, voor leden en
niet-leden, door de heer At Hof (Aduard) over “Balans. Hoe we ons
overeind kunnen houden bij staan en lopen.”

Lezing ‘De oorlog van mijn vader, een halve
familiegeschiedenis’

Op dinsdag 17 oktober komt Winnie van Hasselt in de Buurthuiskamer. Haar vader, Ben van Hasselt, was onderwijzer in Appingedam en een jonge man toen de 2e Wereldoorlog uitbrak. Met zijn
vriendin besloot hij met een roeiboot naar Engeland te varen. Aan
de hand van een boek dat over dit avontuur is geschreven vertelt
Winnie hoe het verder met hen is gegaan. Het is van 10.00 tot
12.00 in de Buurthuiskamer.

Herfststukjes met John Hazenberg van de
Monnikskap

Op maandagmiddag 23 oktober kunt u met John Hazenberg
in de Buurthuiskamer een herfststukje maken. Het is van 13.30 16.30. De kosten zijn € 10,00.
Zelf graag meenemen: een vaas, pot, bord of schotel, eventueel
ander materiaal dat u erin wilt verwerken en een doosje om het
werkstuk mee naar huis te nemen. U kunt zich tot donderdag 19
oktober hiervoor opgeven op de lijst in de Buurthuiskamer. Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen, dus wees er op tijd bij!

Reisverslag: Natuur en cultuur van Marokko

Altijd leuk, om te horen wat dorpsgenoten meemaken. Johan Kuilman heeft in 2016 een reis door Marokko gemaakt en wil ons graag
meenemen met beelden en verhalen. Dinsdagavond 31 oktober is het zover! Het is van 19.30 tot circa 21.00 u. in de Buurthuiskamer.  

Boekenpraat: rectificatie en aankondiging

Op vrijdag 22 september jl. was er Boekenpraat in de Buurthuiskamer. Een mooie ochtend, waarbij de aanwezigen geboeid luisterden en vertelden over hun band met boeken. Eind januari is de
volgende keer, dan gaan we het hebben over boeken over Aduard.
Datum volgt. Hierbij ook nog een rectificatie: per abuis is op de
poster die voor de Boekenpraat in het dorp is verspreid een onjuiste datum vermeld, 22 oktober, moest dus 22 september zijn....
met excuses.

En verder in de Buurthuiskamer:

Opbrengst collecte

Beste mensen van de buurthuiskamer, De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix spierfonds van 2017 is: 971,54 Euro.
Alle mensen die zich hebben ingezet hartelijk bedankt! Hiltje Vriesvan Houten

Boekenuitleen in de straat

Op verschillende plekken in het dorp staan boekenkasten, waar u
vrij kunt lenen maar ook boeken kunt brengen. Een erg leuk initiatief! Misschien handig om deze plekken op een lijst te zetten, zodat
u kunt zien waar u terecht kunt. Hierbij een oproep om de boekenkasten te melden bij vraag@buurthuiskameraduard.nl

Kookrubriek

24-08: 	Aardappelen, boontjes, gehaktbal en als toetje: ijs, banaan, aardbeien en saus.
31-08:	Kruiden-groentesoep, pangasiusfilet, boerensalade met
soldaatjes, krieltjes en als toetje: fruitsalade met kwark.
07-09:	Vermicellisoep, lasagne met bolognaisesaus, verse spinazie, bechamelsaus en kaas erover.
toetje dame blanche.
14-09:	Bruine bonen met kipfilet, als groente zoetzure komkommer geserveerd met witte rijst. Als toetje een fruitsalade
met slagroom.

Nieuw in de Buurthuiskamer

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen in de buurthuiskamer een warme maaltijd te kunnen eten is besloten om vanaf
de maand oktober een proef te doen met het eten op donderdagavond. Iedere derde donderdag van de maand wordt er een
maaltijd geserveerd om 18.00 uur Op deze donderdagen is er dan
s ’middags geen warme maaltijd. De eerste avondmaaltijd is op
donderdag 19 oktober

Mannensoos .......................... 2, 16, 30 oktober.......................... 10.30-11.30 Hidde Leeuwerink 050-4031510
ICT-spreekuur......................... 9, 23 oktober................................ 10-12 uur Yvonne Steeman 06-11362797
Bingo...................................... 27 oktober....................................10.00 – 12.00 Janny Kits 050-4031358
Buurttafel................................ 5,12 en 26 oktober ...................... 12.00-14.00
............................................... 19 oktober ................................... 18.00 – 20.00,
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. 1, 15, 29 okt.......................... 15.00-17.00
Lenen hulpmiddelen............... elke werkdag................................ 10.00-12.00

(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

