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

Uitnodiging feestelijke opening
buurtbemiddeling
Per 1 maart is buurtbemiddeling van start
gegaan in de prachtige omgeving het
Westerkwartier. Om u te bedanken voor
de samenwerking en officieel het
startschot te geven zien wij u graag op:
Vrijdag 29 juni 2018 van 15.00 uur tot
16.30 uur ’t Marheem, Schoolstraat 8
Marum. Programma 14:45 – 15:15 uur:
Inloop met koffie, thee en frisdrank.
15:15 – 15:30 uur: Officieel welkom en
ondertekenen convenant burgemeesters
Henk Kosmeijer (Marum) en Berend
Hoekstra (Leek). 15:30 – 16:00 uur:
Toneelstukje Buurtbemiddeling
“Bemiddelen is een vak”. Een hilarisch
stukje over een burenruzie die uit de
hand loopt. 16:00 – 16:30 uur: Heerlijke
hapjes, drankjes en ijsjes.
Het programma vindt
plaats in de vergaderzaal en de kantine,
maar ook buiten.
Kinderen en relaties
zijn meer dan welkom!

Welfare
Op dinsdag 3 juli is er weer Welfare in de
Buurthuiskamer (en geen ICT spreekuur).
Het is van 9.30 tot 11.00 uur. Er zijn geen
kosten aan verbonden en u hoeft u niet
tevoren op te geven. Meer informatie:
Trijn de Boer, vrijwilliger bij het Rode
Kruis 050-503684. In augustus slaat de
Welfare een maand over.
Uitstapje Grijpskerk, poffert eten

Op dinsdag 3 juli kunt u met de Buurt
huiskamer mee naar Grijpskerk. Aan het
Kerkplein is Bakkerij Jager en daar kun je
lekker zitten en poffert eten. Als u zin
heeft om mee te gaan dan kunt u zich
opgeven bij Janna Hamming, 050-4032055
(niet op maandag). We vertrekken om
13.30 uur van de Buurhuiskamer. De
kosten zijn € 3,- voor de chauffeur, wat u
gebruikt in Grijpskerk rekent u zelf af.

Wandeling in Winsum
Lies van der Wal organiseert geregeld
wandelingen voor groepen. Daarnaast
heeft ze veel kennis van de historie in het
gebied en is ze ook nog eens een
boeiende verhalenverteller. De Buurthuis
kamer heeft haar gevraagd een wandeling
te verzorgen en dat gaat gebeuren. Op
vrijdag 6 juli a.s. kunt u meedoen aan een
wandeling in/bij Winsum waar de
80-jarige oorlog zijn sporen heeft
nagelaten!

Het programma is als volgt: 13.30 u
vertrek Buurthuiskamer. In Winsum
aangekomen strijken we neer op een
terras, daar vertelt Lies haar verhaal. Wie
het leuk vindt maakt vervolgens een
wandeling van een half uur tot 3 kwartier,
(2,5 km), de anderen blijven op het terras.
Na de wandeling verzamelen we weer en
gaan samen terug. De kosten zijn € 3,voor de chauffeur, wat u gebruikt in
Winsum rekent u zelf af. Opgeven: Janna
Hamming, 050-4032055 (niet op
maandag).
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
Op dinsdagmiddag 10 juli en op dinsdag
7 augustus is er een spelletjesmiddag in
de Buurthuiskamer. U kunt er sjoelen,
rummikuppen of een ander spel spelen.
Het is van 15.00 – 17.00 uur. Er zijn geen
kosten aan verbonden en u hoeft zich
tevoren niet op te geven. Informatie bij
Janna Hamming, 050-4032055.
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Uitstapje: Rondvaart in
Appingedam
De Buurthuiskamer gaat weer uit varen,
op dinsdag 17 juli. Deze keer gaan we
naar Appingedam en maakt u een
rondvaart door dit prachtige stadje. Om
aan boord van de rondvaartboot te
komen moet u een afstapje ‘nemen’ van
2 à 3 treden, u krijgt rustig tijd om af te
dalen: alleen de mensen van de Buurthuis
kamer gaan met deze boot. De kosten
zijn € 5,- + € 3,- voor de chauffeur, te
voldoen bij vertrek, om 13.15 uur. Om
ongeveer 17.00 uur zijn we weer in
Aduard. Opgeven: Janna Hamming,
050-4032055 (niet op maandag).

Atze van der Ploeg, lezing over
de AED
U leest er wel eens over, de AED, het
apparaat dat ingezet wordt bij mensen
met een hartstilstand. Maar hoe gaat dat
nu precies in zijn werk? Atze van der
Ploeg, bekend van zijn EHBO-werk,
vertelt u er graag meer over.
Hij is op donderdag
19 juli in de Buurthuiskamer, van 10.00-12.00 uur.

Bingo! Vrijdag 27 juli en vrijdag
31 augustus
Niks geen saaie zomer in Aduard. De
Bingo in de Buurthuiskamer gaat gewoon
door! Komt u ook? Het is van 10-12 uur.
Uitstapje: Koffie drinken aan het
Leekstermeer
Op een terrasje aan het water, drankje
erbij, gezellig bijpraten… dat gaan we
doen op vrijdag 10 augustus. Het terras is
bij Cnossen, aan het Leekstermeer. We
vertrekken om 13.30 uur vanaf de
Buurthuiskamer en gaan er via een mooie
route naar toe. Kosten € 3,- voor de
chauffeur, wat u gebruikt bij Cnossen
gebruikt is voor eigen rekening. Opgeven
bij Janna Hamming, 050-4032055. We
denken tegen 17.00 uur terug te zijn.
Verhalentafel: Vakantietijd
Op vrijdag 17 augustus is er weer
Verhalentafel, het onderwerp is ‘de
vakantietijd’. Op vakantie, vroeger als
kind? Of later met het gezin? Of bleef u
liever thuis? Graag horen we de verhalen,
de leuke en de gekke, de successen en de
mislukte! Het is in de Buurthuiskamer,
Kloosterstaat 19.
U bent van harte welkom, het begint om
10.00 uur.

Uitstapje: bezoek Oudebosch
Fruitteeltbedrijf Oudebosch in
Kommerzijl is wijd en zijd bekend. Op
vrijdag 24 augustus gaat de Buurthuis
kamer er op bedrijfsbezoek: we krijgen
een rondleiding en gaan er koffiedrinken.
Een aanrader voor wie nog niet is
geweest, wie er wel is geweest kent de
gastvrije ontvangst! Kosten: € 2,- voor de
rondleiding, € 3,- voor de chauffeur. Wat
u gebruikt bij Oudebosch rekent u zelf af.
We vertrekken om 13.30 uur. U kunt zich
opgeven bij Janna Hamming, 050-4032055
(niet op maandag).
Kookrubriek
Menu 24-05: vooraf; Italiaanse tomaten
groentesoep, Hoofdgerecht; Lasagne
vegetarisch= bolognaise zonder gehakt.
Toe; Pannenkoekenijstaart met vanillesaus.
Menu 31-5: vooraf; bleekselderij gazpacho.
Hoofdgerecht; Perzische kruidenomelet,
pita broodje met yoghurtdressing. Toe;
Kiwi ijs.
Menu 07-6: Hoofdgerecht: Nasi met verse
groenten, Kip saté met satésaus. Toe:
Slagroom ijs met aardbeien en kersen.
Menu 14-06: vooraf; mosterdsoep.
Hoofdgerecht: witlofschotel, hamburger
en gekookte aardappelen. Toe:
griesmeelpudding met krentjebrij.
Op 21 juni werd een high tea verzorgd
door Ellen en Anja met warme en koude
hartige en zoete hapjes. Met daarbij koffie,
thee, frisdrank en een bubbelwijntje.
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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:

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

Bingo
Boeken ruilen
Vrijdag 27 juli en 31 augustus elke werkdag 10.00–12.00
10.00 - 12.00 uur
uur
Janny Kits, 050-4031358
Koffie drinken
Welfare
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
3 juli 9.30 - 11.00 uur
uur
Trijn de Boer 0594-503684 Zondag 8 en 22 juli / 5 en 19
augustus 15.00 – 17.00 uur
Mannensoos
9 en 23 juli, 6 en 20 augustus Buurttafel
van 10.30 - 11.30 uur Hidde juli: 5,12, 26 van 10.00 Leeuwerink 050-4031510
14.00 uur

19 juli van 18.00 - 19.30 uur
augustus: 2, 9, 23, 30 van
10.00 - 14.00 uur
16 augustus van 18.00 19.30 uur
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678
Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

M. Dijkema

Hier kan ook uw

Behandeling op afspraak

advertentie staan.
U steunt hiermee de

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

Buurthuiskamer!

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

(Medisch) Pedicure

