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

ZorgSaam Aduard
Nieuws van de werkgroep: In de tweede
week van april bezorgen vrijwilligers uit
het dorp huis aan huis de flyer van
ZorgSaam Aduard. Op de antwoordkaart
kunt u aangeven of u beschikbaar wilt zijn
om af en toe iets te doen voor een
dorpsgenoot. Ook kunt u aangeven of u
een hulpvraag heeft. De antwoordkaart
wordt vanaf 15 april weer bij u opgehaald.
Vrijwilligers gevraagd!
Kent u iemand die van koken houdt en
liefst voor een groep? Dan wil de
Buurthuiskamer graag met hem of haar in
contact komen. De Buurthuiskamer heeft
een kookploeg, de vrijwilligers koken om
beurten op donderdag voor zo’n 8-15
personen.Voor meer informatie:
coördinator Erna van der Hoek, 0504031678.
Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel en Douwe Egberts
bonnen in de maand maart. Voor de
maand april heeft de voedselbank als
speciale wens graag alles voor de Chinese

en Indische maaltijd zoals rijst, mixen,
boemboe’s, kroepoek, kruiden etc.
Rommelmarkt in Aduard
Zaterdag 13 april 2019 is weer de
jaarlijkse rommelmarkt bij en in ’t Hoge
Hof in de Schoolstraat van 10.00 tot
14.00 uur. Net als vorig jaar nemen we
ook dit jaar iets meer tijd om de spullen
uit te zoeken en te sorteren. Daarom
worden spullen op zaterdag 30 maart
opgehaald. Door de extra tijd wordt het
weer een overzichtelijke en ruim
opgezette markt met veel spullen om in
te snuffelen natuurlijk ook veel boeken
van allerlei genres. Dus voor ieder wat
wils. Zie voor tijden en contactgegevens
de flyer die huis aan huis wordt verspreid.
De opbrengst wordt deels gebruikt voor
het jeugdwerk van de PKN kerk. Daar
naast sponsoren we ook vaak jongeren
die vanuit de gemeente aan een project
gaan meewerken waarbij kinderen zijn
betrokken of gaat er een gift naar doelen
die gericht zijn op bijvoorbeeld beter
onderwijs en gezondheid waarbij
kinderen zijn betrokken.Van de opbrengst
van vorig jaar is er een bedrag gegaan als

steun voor het Kerstvoedselpakketten
van Carin van de Beek in Roemenië, het
boektrommelproject van de Vrienden van
Afrikaans die aan scholen die dat niet
kunnen betalen een kleine bibliotheek
bezorgen. Stichting EBOO Kenia, als
aanvulling op het project van de basis
school en de Schoenendoosactie. Op de
rommelmarkt heerst altijd een gezellige
en plezierige sfeer.Van harte welkom dus
op 13 april.
Theo ter Veen
Schilderclub
De Schilderclub is op maandag 1 april,
van 13.30 uur – 16.30 uur. Kosten € 5.
Informatie: Rien Geertsema, 050-4031276.
Samen handwerken in de
Buurthuiskamer
Op dinsdag 2 april kunt u weer komen
handwerken op de Welfare. Het is van
9.30 tot 11.00 uur in de Buurthuiskamer.
Trijn de Boer helpt u, als u dat wilt, op
weg met ideeën en materiaal. Telefoon
0594-503684.
Dorpsbelangen
Algemene Ledenvergadering (ALV) van
Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard
op 4 april 2019 vanaf 19.30 uur in MFC
De Meeden. Aansluitend geeft Jakob Loer
een presentatie met historische beelden
van Aduard.
Jelle Krouwel
Spelletjesmiddag Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is op dinsdag 9 april,
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.
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Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 9 april kunt u een heerlijke
maaltijd gebruiken bij Eetclub de Pollepel.
Locatie: ’t Kapittel (aan het Kaakheem),
11.45 – 13 uur. Kosten € 5,00. Contact
persoon Toos de Bree, telefoon 0504031296. Uiterlijk de zondag tevoren
opgeven.
Uitstapje Tuinland
Op vrijdag 12 april gaan we op stap naar
Tuinland in Groningen. Er wordt om
13.30 uur verzameld bij de Buurthuis
kamer. De kosten zijn € 3 voor de
chauffeur. Opgeven bij Janna Hamming,
050-4032055. (niet op maandag svp).
Gratis Fietsclinic in Aduard:
Zorg dat ook u veilig op pad gaat!
Er gebeuren helaas nog veel ongelukken
met de fiets. Daarom organiseert
Verkeerswijzer Groningen met Sociaal
Werk De Schans een gratis Fietsclinic.
Het is op woensdag 17 april van 10.00
-12.00 uur in De Meeden. U kunt uw
eigen fiets/ebike of driewielfiets mee
nemen. Opgeven kan bij uw eigen sport
leidster of Simke Eding, 06-10039311/s.
eding@sociaalwerkdeschans.nl
Paastaart versieren
Op woensdagmiddag 17 april kun je
Paastaart komen versieren in de Buurt
huiskamer! Het is van 14.30 – 17.00 uur.
Het is voor kinderen van 4 jaar en ouder
en er kunnen maximaal 15 kinderen
meedoen. De kosten zijn € 5, te betalen
op de middag zelf. Graag vóór vrijdag 12
april opgeven bij Carmelita Groefsema,
c.groefsema@xs4all.nl. (graag naam,
leeftijd en telefoonnummer vermelden).

OPA
De Oud Papier Actie wordt deze maand
een week eerder gehouden i.v.m. de
viering van Koningsdag en is dus op
zaterdag 20 april. We beginnen de route
door het dorp vanaf 9.00 uur ’s ochtends.
Graag het oud papier gebundeld aan de
weg zetten. De organisatie is in handen
van de gezamenlijke kerken in Aduard.
Alvast hartelijk dank voor de genomen
moeite! Meer informatie kunt u vinden
op http://pkn-aduard.nl/activiteiten/
oud-papier-actie/
Lena Cruiming, Simon Vooys, Bob Buist
Paasbrunch
Dit jaar is er weer een Paasbrunch in de
Buurthuiskamer op tweede paasdag,
maandag 22 april, aanvang ca. 13.00 uur.
Er is geen eindtijd, we zien wel hoe laat
het is afgelopen.Het is het een warmkoud 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 of per
telefoon: 050-4031560 of 06 4132 1591
of tw appen. We zien uit naar uw komst.
Ellen en Anja

Uitstapje IJsboerderij Golden
Raand
Dinsdag 23 april kunt u mee naar IJsboerderij Golden Raand in Noordwolde,
een zorgboerderij, waar o.a. 21 soorten
ijs gemaakt worden. Er is genoeg te
bekijken: 70 melkkoeien, kas en groente
tuin, boerderijwinkel en je kunt er lekker
op het terras zitten.Verzamelen 13.30 uur
bij de Buurthuiskamer. Kosten € 3 voor
de chauffeur, wat u op de boerderij
gebruikt rekent u zelf af.
Bingo
Op vrijdag 26 april is er weer Bingo, het
team heeft weer voor mooie prijzen
gezorgd! Het is van 10-12 uur.
5 Jaar Mannensoos
Maandag 18 maart was er goede reden
voor een feestje. De door Hidde
Leeuwerink opgerichte mannensoos
vierde zijn eerste lustrum. Jan Meeuwsen
ontpopte zich als banketbakker.Voor deze
feestelijke gelegenheid had hij 20 slag
roomsoezen gebakken. Piet Westerkamp
zorgde voor de koffie. Sieb Mulder vertelde wat er allemaal komt kijken om
jager te worden. Kortom het was weer
een gezellige drukte en... er kunnen nog
altijd mannen bij natuurlijk.

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.

Mannensoos
1, 15 en 29 april van 10.30
- 11.30 uur Hidde
Leeuwerink 050-4031510

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

Boeken ruilen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
5, 11, 25 april van
10.00 - 14.00 uur
18 april van 18.00 - 19.30
uur

Schilderclub
Maandag 2 april van 13.30
- 16.30 uur. Rien Geertsema:
050-4031276.

Koffie drinken
elke werkdag ± 10.00 - 12.00
uur
De bijdrage per maaltijd is
14 en 28 april 15.00 - 17.00 per 1 januari 2019 verhoogd
uur
tot € 6,00.

Welfare
3 april 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

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

Vuilnis ophalen in
Aduard
De grijze container wordt
opgehaald op 1, 15 en 29 april.
De groene container wordt
opgehaald op 5, 19 april en
3 mei.

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

(Medisch) Pedicure

