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Buurtkakel
een uitgave van: stichting BUURTHUISKAMER ADUARD

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 februari plaatsen?
Meld dit voor 18 januari bij Addie van Rossum-Lefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl

Bestuur van de stichting Buurthuiskamer,
de redactie en medewerkers
van de Buurtkakel
wensen alle inwoners van Aduard
een heel gelukkig en gezond 2018!

De Voedselbank in de maand januari
Hartelijk dank voor het inleveren van voedsel
in december. In januari ontvangt de Voedsel
bank graag weer houdbaar voedsel. Op iedere
werkdag, tussen 10 en 12 uur, kunt u de
spullen naar de Buurthuiskamer brengen.
Welfare
Het nieuwe jaar begint goed: dinsdag 2 januari
bent u welkom op de Welfare. Het is van 9.30
tot 11 uur, in de Buurthuiskamer. Er zijn geen
kosten aan verbonden en u hoeft u niet
tevoren op te geven.
Meer informatie: Trijn de Boer (0594) 503684

Nieuwjaarsinstuif Buurthuiskamer
Op vrijdagmorgen 5 januari is er van 10 - 12
uur Nieuwjaarsinstuif in de Buurthuiskamer.
Voor ieder die nog ‘Hail en Zeeg’n’ wil
wensen!
Schilderclub
Maandag 8 januari is er weer Schilderclub,
onder leiding van Rien Geertsema. Het is van
13.30 - 16.30.uur. Kosten € 5, meer informa
tie bij Rien, (050) 4031276.Voortaan is tijdens
de schilderclub Yvonne Steeman ook aanwezig
met haar ICT-spreekuur.

Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 9 januari 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.
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
Dinsdagmiddag 9 januari: spelletjesmiddag!
Het is van 15.00 – 17.00 uur. Kom ook, het is
altijd heel gezellig. U hoeft zich tevoren niet
op te geven.
Uitstapje Busmuseum Hoogezand
U kent ze nog wel: de DAM-bussen, de
ESA-bussen, de ‘schoolreisjesbussen’. Op
donderdag 11 januari kunt u ze zien, erin
zitten, de geuren opsnuiven. We gaan naar het
Busmuseum in Hoogezand. We vertrekken
om 13.30 uur van de Buurthuiskamer.
Kosten € 8,50 (museum, koffie, rondleiding) en
€ 3,- voor de chauffeurs, Opgeven uiterlijk
vrijdag 5 januari bij Janna Hamming, (050)
4032055.
Plaatselijk Nut Aduard: lezing door
Kaarlo Scheper
Op donderdag 18 januari is er een lezing,
getiteld ‘Zijn alcoholisme & verslaving ziekten?’
( Een korte geschiedenis van de behandeling
van deze volkslagen in Nederland, de V.S. en
Duitsland.) De avond is in Multifunctioneel
Centrum De Meeden, Burg. van Barneveld
weg 23, Aduard en begint om 20.00 uur.
Boekenpraat met Jan Arkema
Op vrijdagmorgen 19 januari is Jan Arkema in
de Buurthuiskamer om u te laten zien welke
boeken er over Aduard zijn verschenen. Dat
zijn er nogal wat! Overal is een verhaal bij.
Het is van 10 - 12 uur, u hoeft u niet op te
geven.
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Kennis maken met Vluchtelingen
werk in Aduard: Marijke Lap
Marijke Lap begeleidt ‘nieuwkomers’ in
Aduard: met de taal maar ook op ander
gebied. Ze kan daar boeiend over vertellen.
Zoals altijd heeft dat meer kanten dan je
op het eerste gezicht denkt! Op dinsdag
23 januari van 10-12 uur is ze in de Buurthuis
kamer om ons hierover bij te praten.
Bingo! Vrijdag 26 januari
De maandelijkse Bingo in de Buurthuiskamer
is altijd heel gezellig, goed bezocht en er zijn
mooie cadeau’s. Komt u ook een keer? Het is
op vrijdag 26 januari van 10 - 12 uur.
Muziek in de Buurthuiskamer
Dinsdag 30 januari a.s. van 10 - 12 uur is er
weer een Muziekcafé, met Babs Beukema.
Komt u ook weer zingen?
Kookrubriek
23-11 Menu: championsoep, komkommer
salade, spruitjes met spekjes,
gekookte aardappelen en een
runderschijf .Dessert: gele en bruine
vla met verse slagroom en als
versiering chocolade en pepernoten.
30-11 Menu: verse champignonsoep, puree
uit de oven, verse spinazie à la crème,
hambuger met ei. Dessert: pannen
koek gevuld met verse aardbeien en
slagroom.
07-12 Menu: Gepaneerde schnitzels,
Belgische frites, sperziebonen en
komkommersalade. Dessert wafel
met roomijs en warme kersen.

Mannensoos
Het gaat goed met onze mannensoos. In
december kwamen er weer twee nieuwe
bezoekers bij. De stamtafel zat de laatste keer
helemaal vol. In verband met de feestdagen
starten we in het nieuwe jaar weer op
maandag 8 januari.
En voor de agenda: Mannensoos op 8 en 22
januari. Groetjes Hidde.
Een verslag van het Snertkoken 2017
Vrijdag zijn Jan Meeuwsen, Jan Oomkes en
Johan Kuilman begonnen met het snert koken
in de Buurthuiskamer ze wilden een nieuw
record breken en dat is goed gelukt. Ook
zaterdags werd er nog gekookt, de Streek
krant kwam nog langs om wat foto’s te maken
voor de krant. Het record staat nu op 150
liter snert en ik kan wel zeggen het was
heerlijk. Een prachtige opbrengst voor de kas
van de Buurthuiskamer. Dus heren van het
Gouden Team volgend jaar maar weer en
nieuwe kansen. Pia

Snertkoken 2017

Op donderdag 7 december startte
het handwerkcafé in bibliotheek
Aduard
Op initiatief van Hieke Denijs start op
donderdag 7 december in de bibliotheek van
Aduard het handwerkcafé.Van 14.00 – 16.00
uur is iedereen is welkom: van beginner tot
gevorderde handwerker. Aanmelden hoeft niet,
loop gewoon eens binnen. Natuurlijk mag je
eigen materialen meenemen. Zelf truien
breien, een merklap borduren, kleedjes haken
of een deken van patchwork maken:
handwerken is weer helemaal terug van
weggeweest. In het Handwerkcafé komen jong
en oud samen om te handwerken. Tijdens het
café kun je vragen stellen, patronen en tips
uitwisselen of gewoon wat kletsen met een
kopje koffie of thee erbij. Kom je ook gezellig
breien, haken, borduren, kantklossen, kaartjes
borduren, of iets anders handwerken?
Voor meer informatie: Janneke Berrelkamp.
Coördinator Aduard, Oldehove en Zuidhorn.
Coördinator vrijwillige medewerkers
gemeente Zuidhorn
j.berrelkamp@biblionetgroningen.nl
Mobiel: 06 -23 33 77 38 Servicepunt Aduard
088 – 50 61 800
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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.

En verder in de Buurthuiskamer:

Steunpunt Welzijn Aduard
Voor onder andere bezoek, boodschappen,
klussen, oppas in mantelzorgsituaties en
personenvervoer. Te bereiken op werkdagen
tussen 9.30 - 10.30 uur:
Bingo
26 januari 10.00 - 12.00 uur
Janny Kits, 050-4031358
Welfare
2 januari 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

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

Mannensoos
8 en 22 januari 10.30 - 11.30
uur
Hidde Leeuwerink 0504031510
ICT spreekuur
8 januari 13.30 - 16.30 uur

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
Zo. 7 en 21 januari
15.00–17.00
Buurttafel
4, 11, 25 januari 10.00 14.00
18 januari 18.00 - 19.30
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678

M. Dijkema
Behandeling op afspraak

Bel na 18.00 voor het maken van een afspraak:
050 - 4031779 of 06- 27 12 16 46
jan.dijkemajr@ziggo.nl
Kloosterstraat 19, Aduard

Hier kan ook
uw advertentie staan.
U steunt daarmee
De Buurthuiskamer.

opmaak: Letter & Lijn | Aduard | www.letterenlijn.nl

(Medisch) Pedicure

