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

Start nieuw activiteitenseizoen
Deze maand gaan er weer veel
activiteiten starten. Onder andere:
• Schilderclub
Eerste maandag van de maand, te
beginnen op 2 september Buurthuis
kamer, 14.00 – 16.30 uur. Kosten € 5
per keer. Contactpersoon: Rien
Geertsema, telefoon 050 - 4031276.
• Welfare
Eerste dinsdag van de maand, te
beginnen op 3 september Buurthuis
kamer, 9.30 – 11.00 uur. Kosten: geen.
Contactpersoon: Trijn de Boer, 0594503684.
• Volksdansen
Iedere woensdag, te beginnen op
11 september a.s. MFC de Meeden,
13.45 – 15.00 uur. Kosten: € 45,00 voor
15 lessen. Contactpersoon Diny
Postma, telefoon 050-4031371.
• Eetclub de Pollepel
Iedere tweede dinsdag van de maand, te
beginnen op 10 september. 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.
• MBvO en Sport en spel voor 55 +
De MBvO (Meer Bewegen Voor
Ouderen) is iedere woensdagochtend
10.15- 11.00 uur in het Hoge Hof. De
Sport & Spel 55+ is ook op woens
dagochtend, 9.00 – 10.00 uur in de
sporthal van De Meeden. De eerste les
is op 4 september a.s. Beide groepen
staan onder leiding van Gerkina Doze.
Opgave nieuwe leden is via
gerkina1@hotmail.com of 06-25413243.
Kosten: € 45 per 15 lessen. Kleding:
sportschoenen en gemakkelijk zittende
kleding.
Spelletjesmiddag
Buurthuiskamer
De spelletjesmiddag is ook in de
afgelopen maanden goed bezocht. En we
gaan lekker verder! Dus welkom op
dinsdag 10 september van 15.00 – 17.00
uur. Informatie bij Janna Hamming,
050-4032055.

Uitstapje Noordpolderzijl
In mei j.l. waren we van plan om naar
’t Zielhoes te gaan. Dat bleek te vroeg…
Ze waren nog niet open. Maar nu wel, dus
er is een nieuwe datum geprikt: vrijdag
13 september. Bruin café ’t Zielhoes ligt
onder aan de dijk. Binnen en buiten is
even prachtig. Dus wie nog niet geweest
is: we kunnen het u van harte aanbevelen.
En wie het kent wil vast nog wel eens.
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, 050-4032055. (niet op maandag
svp).
Verhalentafel: Organisatie van de
zorg, vroeger en nu
De Verhalentafel is een ochtend waarop
er aan de hand van één onderwerp
ervaringen en verhalen uitgewisseld
worden. Hilarisch en ook wel ontroerend
soms. Op dinsdag 17 september is het
onderwerp van de Verhalentafel ‘Zorg,
vroeger en nu’. Er is zoveel veranderd!
Maar misschien ook wel veel gelijk
gebleven… Het is van 10 – 12 uur.
Bingo
Op vrijdag 27 september. Voor een
gezellige ochtend en ook nog mooie
prijzen! Het is van 10-12 uur in de
Buurthuiskamer.
ZorgSaam Aduard
Waar een klein dorp groot in kan zijn! In
april zijn in de oude kerngemeente
Aduard Komkaarten uitgedeeld.Via deze
kaart kon men invullen of men hulp nodig
heeft of hulp wil aanbieden. Maar liefst
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120 mensen hebben zich als vrijwilliger
opgegeven! Hartelijk bedankt! Het
overtrof onze verwachtingen. Hier kan de
werkgroep mee verder. Loes heeft
inmiddels de mensen die direct hulp
nodig hebben benaderd. Inmiddels zijn er
drie vrijwilligers die de telefoon zullen
bemannen. Er kan nu gebeld of gemaild
worden met de vraag om hulp. Ook kunt
u mailen wanneer u vragen heeft. Op de
achterkant van de Buurtkakel staat het
telefoonnummer en het emailadres.
De vrijwilligers komen 3 september bij
elkaar voor een voorlichting en op
Burendag, zaterdag 28 september vindt
de feestelijke aftrap plaats. Meer nieuws
daarover volgt! Addie van Rossum
Donateurs
De donateursactie van de Buurthuis
kamer is een succes geworden. Meer dan
100 donateurs hebben zich al aangemeld,
maar er kunnen natuurlijk nog altijd
mensen bij, die het goede werk van onze
Buurthuiskamer ook willen ondersteunen.
Voor min. €5 per jaar kunt u al donateur
worden. U kunt zich opgeven bij H.Bosker,
hhbosker@ziggo.nl. of Molenweg 8.
Najaarsexpositie op de
Piloersema- of Hamsterborg in
Den Ham
www.hamsterborg.nl / Sietse Veldstraweg
25, 9833 TA Den Ham
Gedurende drie weekenden in september
tonen vier kunstenaars hun werken.
Coos Aardema (www.coosaardema.
weebly.com) en Jelmer Dijkstra (www.
jelmerdijkstra.nl) laten schilderijen zien.
Unit 30 ontwerpt de zogenaamde City
Cups, kopjes waarin je de stad kunt

herkennen. (Jozephine Duker en Willem
van Landeghem; www.unit-30.com /
www.citycups.nl)
Passend bij de City Cups zijn de Roersels
– rvs roerstaafjes- van Reinier van den
Berg (www.reiniervandenberg.nl). Reinier
geeft ons bovendien een idee van het
maakproces van het beeld dat hij speciaal
voor de borg heeft gemaakt.
Op 14 september om 11.00 uur wordt
dit beeld in de tuin van de borg onthuld.
Openingstijden:
Zaterdag 14 september 11.00 – 17.00 uur
Van 11.00 – 16.00 uur is de gehele borg
geopend vanwege Open Monumentendag.
Zondag 15 september, zaterdag 21 en
zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29
september geopend van 13.00 – 16.00 uur.
Voor de betrokkenheid tijdens het
ziekbed en overlijden van mijn man

Geert van der Hoek
wil ik u, mede namens mijn kinderen en
kleinkinderen, bedanken voor de
belangstelling en aanwezigheid. Het is
voor ons een grote troost te weten
hoe geliefd en gewaardeerd hij was.
Erna Z. van der Hoek-van Ulsen

Menu
04-07: Aspergesoep, saucijsjes met jachtsaus, aardappelen, gewokte sperziebonen
met een uitje en komkommersalade.
Toetje: vla met aardbeien en slagroom
11-07: Champignonragout in een pasteitje,
kip kerrie met rijst en gemengde salade.
Toetje: vla flip met slagroom
18-07: Zelf getrokken groentebouillon,
rijst, verse sperziebonen, soort goulash
achtige jachtschotel en gemengde salade.
Toetje: karamel pudding (zelfgemaakt)
met kruisbessenappelsaus.
25-07: Op verzoek van 2 trouwe
bezoeksters: rollade, wortel-bietenstoof
en aardappelpuree. Toetje: banaan- en
aardbeien Saroma pudding met aardbeien.
01-08: Kerrie mosterdsoep met rode
paprika, gebakken kriel, gebraden kippe
benen, gemengde salade, verse appelmoes
(diverse sausjes voor bij de kip, salade en
kriel). Toetje: ijs met pruimensaus.
08-08: Mosterdsoep met spekjes, hachee,
puree met rodekool. Toetje: griesmeel
pudding met verse rode bessensaus.
15-08: Champignonsoep met kip en
mosterd. Andijvie stamppot met kaas uit
de oven met een vega saucijzenbroodje
en een beetje worst. Toetje: vers zomer
fruit met zelfgemaakte perzik bessensaus
en Griekse yoghurt.

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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Mannensoos
9 en 23 september 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
Donderdag 5, 12 en 26
september van
10.00 - 14.00 uur
Koffie drinken
Donderdag19 september van
Schilderclub
elke werkdag ± 10.00 - 12.00 18.00 - 19.30 uur
2 september, 14.00 – 16.30
uur
uur. Kosten € 5 per keer.
Zondag 8 en 22 september Uiterlijk de dinsdag tevoren
Rien Geertsema: 050van 15.00 - 17.00 uur
opgeven bij Erna v.d. Hoek
4031276.
050-4031678
Lenen hulpmiddelen
Welfare
elke werkdag 10.00 - 12.00
3 september 9.30 - 11.00 uur uur
Trijn de Boer 0594-503684

(Medisch) Pedicure

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

Hulp nodig?
U kunt bellen naar
06-16234481
(liefst tussen 9.00 en 12.00 uur)

of mailen naar:
zorgsaamaduard@gmail.com

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

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.

