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

ZorgSaam Aduard, vervolg
In de vorige Buurtkakel las u het bericht
dat Aduard de handen ineen slaat om te
komen tot een netwerk voor onderlinge
hulp. Afgelopen weken is er weer hard
aan gewerkt en met resultaat. Het kaartje
van ZorgSaam Aduard met informatie
over het netwerk is bijna klaar. Op dat
kaartje kunt u aangeven of u af en toe
beschikbaar bent om buurtgenoten te
ondersteunen, ook kunt u op de kaart
aangeven waar u zelf hulp bij nodig hebt.
De kaart wordt begin april bij u thuis
bezorgd en vanaf 15 april weer opgehaald.
In maart worden vrijwilligers benaderd
die de kaart willen wegbrengen en / of
ophalen. Als u nu al weet dat u in uw
eigen of andere straat de kaart (in april)
wilt bezorgen of ophalen, dan kunt u
contact opnemen met Addie van Rossum,
050-4031303. Zij zal u graag noteren!
Groet, werkgroep ZorgSaam Aduard
(Jelle Krouwel,
Addie van Rossum,
Bertus Veldman,
Gerard Kloosterman
en Loes Lestestuiver)

Gezocht: iemand die ergens
creatief in is en het anderen wil
leren
Bent u goed in iets te maken, bijvoorbeeld
bloemschikken, knutselen, etc. en vindt u
het leuk om het een groepje mensen in
de Buurthuiskamer te leren? Informatie
kunt u krijgen bij Ina ter Veen
inawegter@hotmail.com of 050-4031663
Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel en Douwe Egberts
bonnen in de maand februari.Voor de
maand maart heeft de voedselbank als
speciale wens graag alles voor de pasta.
Ook Douwe Egberts bonnen zijn nog van
harte welkom.
Schilderclub
De Schilderclub is op maandagg 4 maart,
van 13.30 uur – 16.30 uur. Kosten € 5.
Informatie: Rien Geertsema, 050-4031276.
Samen handwerken
Op dinsdag 5 maart kunt u weer komen
handwerken op de Welfare. Het is van
9.30 tot 11 uur in de Buurthuiskamer.

Trijn de Boer helpt u, als u dat wilt, op
weg met ideeën en materiaal. Telefoon
0594-503684.
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag 5 maart,
van 15.00 – 17.00 uur. U kunt er sjoelen,
rummikuppen of een ander spel spelen.
Het is altijd heel gezellig! U bent van
harte welkom. Informatie bij Janna
Hamming, 050-4032055.
Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 12 maart kunt u een heerlijke
maaltijd gebruiken bij Eetclub de Pollepel.
Locatie: ’t Kapittel (aan het Kaakheem),
11.45 – 13.00 uur. Kosten € 5,00.
Contactpersoon Toos de Bree, telefoon
050- 4031296. Uiterlijk de zondag
tevoren opgeven.
Verhalentafel: omgaan met verlies
Verlies is er in vele vormen: een dierbare
verliezen of verder leven met een
beperking na ziekte of ongeval. Dat valt
niet mee. Sterker nog: het kan je hele
leven op de kop zetten. Hoe organiseer je
je eigen nieuwe dagelijkse leven, hoe
reageer je op de buitenwereld? (Die ook
moet wennen aan de nieuwe situatie).
Mag je na verloop van tijd blij zijn
bijvoorbeeld, of wordt dat verkeerd
opgevat? Bij de Verhalentafel van 12 maart
a.s. is dit het onderwerp. Pastor Heleen
Maat en buurtwerker Loes Lestestuiver
zitten ook aan tafel. Het is van 10.0012.00 uur in de Buurthuiskamer.
High tea op de Ouderenmiddag
in Het Hoge Hof
Iedereen ouder dan 60 jaar is welkom op
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de high tea op 14 maart, georganiseerd
door de commissie ouderenmiddag van
de protestantse kerk te Aduard. Het
begint om 14.30 uur in Het Hoge Hof.
U hoeft zich niet op te geven. Kosten:
vrijwillige bijdrage in een busje.
Met vriendelijke groet, Marietje ter Veen.
Schilderen houtschuren
kloostertuin
De houtschuren in de tuin van het
Kloostermuseum Aduard worden, onder
begeleiding van een vaste medewerker,
geschilderd met het milieu- en mens
vriendelijke ´bruinoleum´. Hiervoor 4
vrijwilligers gevraagd. Resultaat: De
kloostertuin wordt klaargemaakt voor
het nieuwe expositieseizoen.
Op vrijdag 15 maart 9.30 - 12.30 uur
Kloostermuseum Aduard, Hofstraat 45
in Aduard Tel: 0504032109
www.kloostermuseumaduard.nl
Leonie van Putten
NL Doet, zaterdag 16 maart
De Buurthuiskamer doet ook dit jaar
mee met NL Doet. U kunt om 12.00 uur
stamppot komen eten, maar u kunt dan
ook komen afhalen. U kunt kiezen tussen
boerenkool en hutspot. Kosten € 6,00. Als
u wilt komen eten of wilt komen afhalen
dan graag tevoren opgeven op de
aanmeldlijst in de Buurthuiskamer (open
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur).
Muziek in de Buurthuiskamer
Op vrijdag 22 maart is er muziek in de
Buurthuiskamer.Van 10 – 12 uur wordt
er weer heerlijk gezongen onder
muzikale begeleiding. Komt u ook? U gaat
gegarandeerd vrolijk de deur weer uit.

*OPA*****
Zaterdag 23 maart wordt het oud papier
weer opgehaald. We starten de route
door het dorp vanaf 9.00 uur ’s ochtends.
Graag gebundeld aan de weg zetten. De
organisatie is in handen van de
gezamenlijke kerken in Aduard. Alvast
hartelijk dank!
Meer informatie kunt u vinden op
pkn-aduard.nl/activiteiten/oud-papier-actie/
Bob Buist
Boekenmarkt in het kerkje van
Den Horn
Op zaterdag 23 maart zijn boekenlief
hebbers weer welkom in het kerkje van
Den Horn.Vanaf tien uur ’s- morgens kun
je er terecht om voor een prikkie
tweedehands boeken te kopen. Er is een
breed assortiment waaronder de
categorieën literatuur, romans, thrillers,
kinderboeken, kunst, hobby, geschiedenis,
religie, engels- duits- en Franstalige
boeken. De boekenmarkt is geopend op
zaterdag 23 maart van 10.00 uur tot
17.00 uur en op zondagmiddag 24 en 31
maart, van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Welkom in het kerkje van Den Horn,
dorpsstraat 7, Den Horn
Hartelijke groet, Suzanne Vastenburg,
bestuurslid Kerkje Den Horn

Uitstapje Kollumerzwaag op
dinsdag 26 maart
Als u zin heeft in een autoritje en een
middagje rondsnuffelen in een kringloop
winkel, dan is dit uitstapje iets voor u. In
Kollumerzwaag is de kringloopwinkel ‘het
Lichtpunt’, een grote loods met geweldig
veel spullen. Ook is er gelegenheid om
een kopje koffie te drinken. We vertrekken
op 26 maart om 13.30 van de Buurthuis
kamer. Kosten € 3 voor de chauffeur, wat
u gebruikt in het Lichtpunt rekent u zelf af.
Bingo
Op vrijdag 29 maart is er weer Bingo, het
team heeft weer voor mooie prijzen
gezorgd! Het is van 10.00 - 12.00 uur.
Paasbrunch
Ook nu weer een Paasbrunch op tweede
paasdag, 22 april vanaf 13.00 uur. Er is
geen eindtijd, we zien wel hoe laat het is
afgelopen. Het is het een warm-koud buffet
en wordt verzorgd door Anja Olijve en
Ellen Wieringa. De kosten bedragen €8,50
p.p. (De opbrengst komt ten goede aan
de Buurthuiskamer!) U kunt zich opgeven
t/m woensdag 17 april bij Ellen.Via de
mail: ellenwieringa@hccnet.nl telefonisch
of appen: 050-4031560 of 06 4132 1591.
We zien uit naar uw komst. Ellen en Anja

woningontruiming-bezemschoon
Voor het professioneel leegruimen van woningen
in Groningen, Friesland en Drenthe.
Vraag een vrijblijvende offerte aan:
info@bezemschoon.nu | 06 - 13 24 00 81
Burg. Seinenstraat 21, Aduard

www.bezemschoon.nu
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En verder in de Buurthuiskamer:

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.

Bereikbaarheid Welzijnswerk
Buurtwerker Loes Lestestuiver, Stichting
Sociaal werk De Schans voor (gratis)
ondersteuning en advies. Zij is het
aanspreekpunt in Aduard, Den Horn en
Den Ham.
Haar contactgegevens op werkdagen zijn:
telefoon 06-10039514, email:
l.lestestuiver@sociaalwerkdeschans.nl

Mannensoos
Boeken ruilen
4 en 18 maart van 10.30 elke werkdag 10.00 - 12.00
11.30 uur Hidde Leeuwerink uur
050-4031510
Koffie drinken
Schilderclub
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
Vrijdag 15 maart van 14.00
uur
- 16.30 uur. Rien Geertsema: 3 en 17 maart 5.00 - 17.00
050-4031276.
uur
Welfare
5 maart 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
7,14, 28 maart van
10.00 - 14.00 uur
21 maart van 18.00 - 19.30
uur
De bijdrage per maaltijd is
per 1 januari 2019 verhoogd
tot € 6,00.
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678

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

