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

Rabobank Clubkas Campagne
Tijdens de finaleavond van Rabobank
Clubkas Campagne ontving de Buurthuis
kamer € 698,- omdat 121 mensen op de
Buurthuiskamer hadden gestemd. Dat is
een mooie score. Het bestuur van de
stichting Buurthuiskamer wil via deze weg
alle mensen die op de Buurthuiskamer
hebben gestemd heel hartelijk bedanken!

Oranjerun en kidsrun op
zaterdag 27 april (Koningsdag)
Op Koningsdag wordt voor de 11e keer
de Oranjerun georganiseerd door het
unieke Middag-Humsterlandgebied,
waarbij de hard te lopen afstanden 5 km,
10 km of 16,1 km (10 mijl) zijn. De route
van 10 km gaat dit jaar weer door
Niehove!

Voedselbank
Hartelijk dank voor het inleveren van
houdbaar voedsel in de maand april.Voor
de maand mei heeft de voedselbank als
speciale wens graag alles voor op de
boterham; pindakaas, hagelslag, jam, blikjes
paté etc.

Vanaf 14.00 uur zal er gestart worden
vanaf de Schipvaart. We hebben drie extra
geldprijzen voor de mooist verklede
hardlopers, € 50,- voor de mooist
verklede volwassene, € 25,- voor best
verklede jongen en € 25,- voor best
verkleed meisje. Het is ten slotte
Koningsdag ;-)! Een onafhankelijke jury zal
de prijswinnaars aanwijzen.

Schilderclub
De Schilderclub houdt een zomerstop.
Wij hopen weer op 7 september te
starten. Informatie bij Rien Geertsema,
050-4031276.

Meer informatie is te vinden op onze
website www.oranjerun.nl.

Prolongatie kindsrun
Wegens succes geprolongeerd: de
kidsrun, voorafgaand aan de overige
afstanden om 13.30 uur. Kinderen tot en
met 7 jaar kunnen weer meedoen aan de
route van ca. 500 meter (2 rondjes op de
Schipvaart). We hebben een mooie
medaille voor alle deelnemers. Natuurlijk
zou het fantastisch als ook de deelnemers
aan de kidsrun verkleed aan de start
verschijnen! Verder wordt wederom een
rommelmarkt georganiseerd en zullen er
springkussens aanwezig zijn.

Dorpentocht Middag-Humsterland
op 6 juli
Op 6 juli sluiten we af met de dorpen
tocht Middag-Humsterland. Er kan weer
gekozen worden uit twee afstanden, nl. ca.
12 of ca. 25 kilometer. Elk jaar start deze
tocht vanuit een andere locatie, zodat er
steeds nieuwe plekjes ontdekt kunnen
worden. Dit jaar zal de start vanuit
Feerwerd zijn.
Voor meer informatie: www.oranjerun.nl
E-mailadres: info@oranjerun.nl
Op facebook: Oranjerun

Doelstellingen van de OranjeRun
De Stichting OranjeRun.nl wil mensen in
beweging krijgen en houden. Op die
manier wordt naast de fysieke gezondheid
ook de geestelijke en sociale gezondheid
gestimuleerd. Bewegen kun je immers
samen doen. Daarnaast beogen we het
promoten van het nationaal landschap
Middag-Humsterland, want wat is er
mooier dan wandelend of hardlopend te
genieten van onze prachtige omgeving?

Voorjaarsexpositie in de
Piloersema- of Hamsterborg te
Den Ham
Op zaterdag 4 mei start weer een
expositie in de borg.
Marleen Bakker uit Sauwerd maakt
portretten en ook de Waddeneilanden
zijn onderwerp van haar schilderijen.
Rika Dijkstra uit Aduarderzijl verbeeldt
in keramiekfiguren haar passie voor klei.
Barbara van Haaften uit Groningen legt
in haar schilderijen de nadruk op de
compositie van kleuren, terwijl het
onderwerp van alles kan zijn.

Dauwtrappen op 30 mei
(Hemelvaartsdag)
Dauwtrappen betekent heel vroeg
opstaan om een wandeling in de natuur
te maken. Op Hemelvaartsdag kan vanuit
dorpshuis Ezinge een route van ca. 10 km
gelopen worden. De route wordt
éénmalig mogelijk gemaakt door
landeigenaren, dus voor wie eens buiten
de gebaande paden wil lopen…
De starttijd is om 6.00 uur vanuit
dorpshuis Ezinge. Aanmelden kan ter
plekke. Na afloop is er koffie/thee en een
broodje, aangeboden door stichting
Oranjerun .
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U bent welkom in de expositieruimte van
de borg op: zaterdag 4, zondag 5, zaterdag
11, zondag 12, zaterdag 18 mei, telkens
van 13.00 – 17.00 uur. En op zondag 19
mei van 13.00 – 16.00 uur.
Zie voor verdere informatie onze
website: www.hamsterborg.nl.
Diny Rankenberg

Bevrijdings-pannenkoeken eten
in de Buurthuiskamer
Op maandag 6 mei bakken Peter Blok en
Erna Schmienk weer pannenkoeken.Van
12.00 tot 13.30 kunt u deze in de
Buurthuiskamer opeten of meenemen
tegen een vergoeding van € 0,75 per stuk,
samen met een kopje koffie, thee of een
glas limonade € 1,25.
De opbrengst komt ten goede aan de
Buurthuiskamer
Als u pannenkoeken wilt ophalen, wilt u
dan zo vriendelijk zijn om even te bellen
met de Buurthuiskamer: 06-26795024
(vanaf 10.00 uur).

Welfare
Op dinsdag 7 mei is er weer Welfare.
U kunt u dan komen handwerken in de
Buurthuiskamer . 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.

Lezing ‘Digitaal Nalaten’ in
Bibliotheek Zuidhorn
Op woensdagavond 8 mei geven vrij
willigers van Seniorweb Leek & Marum
een presentatie over ‘Digitaal nalaten’ in
de Bibliotheek Zuidhorn.
Wat moet er na uw overlijden gebeuren
met de toegang tot uw pc, tablet of
smartphone en wat met uw accounts van
bijvoorbeeld Google, Microsoft of Apple?
Welke profielen hebt u op sociale media,
van welke digitale abonnementen maakt u
gebruik? Wat moet er met uw email
berichten gebeuren? Uw foto’s? En denk
aan uw banktoegang, accounts op
webshops, toegang tot overheids
instanties.
Wim Wijninga en Renée Kamphuis laten
zien wat u nu al zelf kunt doen om uw
digitale nalatenschap goed over te dragen
aan uw nabestaanden.
Toegang is gratis. Om zeker te zijn van
een plek wordt u vriendelijk verzocht om
u aan te melden via de website van de
bibliotheek (www.biblionetgroningen.nl/
zuidhorn) of aan de balie van Bibliotheek
Zuidhorn. Inloop 19.15 uur. De lezing
start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk
21.30 uur.

3

Uitstapje Museum Vosbergen op
vrijdag 10 mei

Verhalentafel: Groninger
woorden en uitdrukkingen
Wie weet wat ’n overdaipse’ is? En wie
kent de (goedmoedige) bijnamen waar
dorpsgenoten mee aangeduid werden (en
worden)? Het Gronings is zo’n mooi
dialect…. In de Verhalentafel van dinsdag
14 mei komt het allemaal langs.
Genieten! Het is van 10 – 12 uur in de
Buurthuiskamer.

We gaan gezellig een middagje rondkijken
in en rond een statige villa met koffie
kamer en theetuin op het fraaie beboste
landgoed Vosbergen in Eelde.
In de villa bevinden zich ca. 800 westerse
en niet-westerse muziekinstrumenten
waaronder een Griekse dubbelklarinet uit
800 v C. Maar kijk ook eens in het
inwendige van een buikorgel uit 1875. Er
is een audiosysteem voor info en muziek
voorbeelden.
Het museum heeft ook een galerie met
kunstvoorwerpen en diverse artikelen die
verband houden met het
museumvosbergen.nl.
We vertrekken op 10 mei om 13.30 uur
vanaf de Buurthuiskamer. Kosten €3,voor de chauffeur. De entree bedraagt
€7,50 inclusief consumptie. Opgeven bij
Janna Hamming 050-4032055 (niet op
maandag svp )
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Eetclub de Pollepel
Op dinsdag 14 mei is de laatste ‘Pollepel’
van dit seizoen. Komt u ook gezellig mee
eten bij Toos?
Locatie: ’t Kapittel (aan het Kaakheem),
11.45 – 13.00 uur. Kosten € 5,00. U kunt
zich uiterlijk zondag 12 mei hiervoor
opgeven bij Toos de Bree, telefoon 0504031296.
Spelletjesmiddag
Buurthuiskamer
Het gaat weer los! De spelletjesmiddag is
op dinsdag 14 mei, van 15.00 – 17.00 uur.
U kunt er sjoelen, rummikuppen of een
ander spel spelen.
U bent van harte welkom. Informatie bij
Janna Hamming, 050-4032055.

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
Bingo
Op vrijdag 31 mei is er weer Bingo, het
team heeft weer voor mooie prijzen
gezorgd! Het is van 10.00 - 12.00 uur.
Uitstapje Noordpolderzijl
Dinsdag 21 mei brengen we een bezoek
aan bruin café ’t Zielhoes in Noord
polderzijl. Bij mooi weer lekker op het
terras, onder aan de dijk! We verzamelen
om 13.30 uur bij de Buurthuiskamer.
De kosten zijn € 3.- voor de chauffeur,
wat u gebruikt in ’t Zielhoes rekent u zelf
af. Opgeven bij Janna Hamming, 0504032055. (niet op maandag svp).
Verhalen rondom de jacht
Sieb Mulder uit Aduard jaagt al zijn hele
leven en kan er mooie verhalen over
vertellen. Onder andere over nut en
noodzaak van de jacht rondom Aduard.
Het is op vrijdag 24 mei, van 10.00 12.00 uur in de Buurthuiskamer. U bent
van harte welkom.
OPA
De Oud Papier Actie wordt traditioneel
op de 4e zaterdag van de maand
gehouden en is dus deze keer op zaterdag
25 mei. 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.

High Tea
Op de langste dag van het jaar, vrijdag 21
juni verzorgen Anja, Peter en Ellen weer
een High Tea in de Buurthuiskamer. We
serveren warme, koude, zoete en hartige
gerechtjes. Thee, Koffie, Fris en wat
Bubbeltjeswijn maken het feest compleet.
We beginnen zo rond 14.30 en zien wel
wanneer het is afgelopen. U kunt zich
opgeven bij Ellen via de mail:
ellenwieringa@hccnet.nl
Whats-app of mobiel kan ook:
06 41321591, de landlijn is 050 4031560.
Dit graag wel voor 17 juni. De kosten
bedragen € 8,00 p.p. en komt ten goede
aan de Buurthuiskamer. We kijken uit naar
uw aanmelding.
Anja, Peter en Ellen
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Wist u dat…..
• ‘Meroakels Houkje’ in bedrijf is?
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•

Dat u er van woensdag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur
terecht kunt?

•

En daarbuiten, als het stoepbord
buitenstaat op de hoek Schoolstraat /
Burg. Seinenstraat?

•

Dat er koffie/thee, ijsje, patat mét,
kleine kadootjes en Oud Hollands
snoep verkrijgbaar zijn?

•

Dat er op Facebook Aduard
Meroakels meer te vinden is?

Reuma collecte
De opbrengst van de collecte voor
ReumaNederland heeft in Aduard, den
Ham en den Horn samen 1269,49 euro
opgebracht.
Dat was een record, waar we heel blij
mee zijn. Hier willen we ook alle gevers
en collectanten hartelijk voor bedanken.
Tony Kruizinga en Dieneke Kloosterman

Contactpersoon: telefoon 06-16 234 481
mailadres: zorgsaamaduard@gmail.com

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
13 en 27 mei 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
Zomerstop tot 7 september uur
Rien Geertsema: 050Zondag 12 en 26 mei van
4031276.
15.00 - 17.00 uur
Welfare
7 mei 9.30 - 11.00 uur
Trijn de Boer 0594-503684

Lenen hulpmiddelen
elke werkdag 10.00 - 12.00
uur

Buurttafel
2, 9 en 16 mei van
10.00 - 14.00 uur
23 mei van 18.00 - 19.30 uur
Uiterlijk de dinsdag tevoren
opgeven bij Erna v.d. Hoek
050-4031678
Donderdag 30 mei,
Hemelvaartdag, is de
Buurthuiskamer
gesloten.

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

