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1. Inleidend voorwoord.
Een mooi jaar
Voor u ligt het jaarverslag van 2014. De lijn die we in 2013 hebben ingezet hebben we door
getrokken in 2014. En ik durf te stellen dat we meer dan geslaagd zijn om de functie van de
Buurthuiskamer goed in te vullen. Velen wisten de weg te vinden en hebben zichtbaar
genoten van het contact en de gesprekken met andere bezoekers. Naast het dagelijkse koffie
uurtje waren er veel activiteiten, zowel binnen als buiten de Buurthuiskamer. Activiteiten
bedacht vanuit de bezoekers zelf en verder uitgewerkt en begeleid door de vrijwilligers. Het
zijn de twee belangrijkste ingrediënten voor een goed recept: Bezoekers en Vrijwilligers.
Voor beiden een dikke pluim voor hun inbreng. De bezoekers voor het halen en brengen van
gezelligheid, de onderlinge warme en fijne gesprekken, en vooral het uitstralen van plezier.
De vrijwilligers voor het in goede banen leiden van de bijeenkomsten, er zijn met een
luisterend oor, een bemoedigend woord of gewoon om er te zijn voor de ander.
Het is de kracht van de Buurthuiskamer, de kracht die zit in de eenvoud maar dat zo’n mooi
effect heeft.
En dat mooie effect is niet ongemerkt gebleven. Zo mochten wij de Provinciale
Vrijwilligersprijs in ontvangst nemen en waren we genomineerd voor de Leefbaarheidsprijs
van de gemeente Zuidhorn.
Een dankbare waardering die ons helpt en steunt en vooral motiveert om door te gaan op de
ingeslagen weg.
Ik wil de bezoekers, de gastheren en -dames, de vrijwilligers achter de schermen heel hartelijk
danken voor hun inzet. Het is de brandstof waarop de Buurthuiskamer draait.
Ik wens de lezer veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en mocht u nog niet geweest
zijn in de Buurthuiskamer, dan nodig ik u van harte uit om zelf eens te ontdekken wat de
Buurthuiskamer betekent voor de gemeenschap van Aduard
Roelf Pijpker
Voorzitter
Stichting Buurthuiskamer Aduard
2. Activiteiten.
In 2014 –het eerste volledige bestaansjaar- werden weer tal van activiteiten georganiseerd en
uitgevoerd door vrijwilligers van de Buurthuiskamer. Het al bestaande structurele programma
dat voorziet in de (werk)dagelijkse koffietafel van 10.00 – 12.00 uur; de donderdagse
Buurttafel; de maandelijkse lezingen van een Aduarder over zijn of haar beroep, hobby o.i.d.,
de maandelijkse bijeenkomsten van de creatieve club en van de schildersclub, de periodieke
bijeenkomst van de welfareclub van het rode kruis en, niet te vergeten, de maandelijkse bingo
werd uitgebreid. Nieuwe structurele activiteiten zijn:
-

Eens per maand een bijeenkomst waarbij dorpsbewoners aan de hand van een thema
ervaringen uitwisselen. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren ondermeer
huisvesting in de jaren na de oorlog, arbeid in de vorige eeuw, kinderen en
kinderfoto’s, rondkomen met soms beperkte financiële middelen, het ouder worden en
vakanties.
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-

2 keer p/maand op maandagochtend een mannensoos. Per keer werd de soos door zo’n
10 mannen bezocht.

Naast dit structurele programma vond er ook een aantal incidentele activiteiten plaats. Zo was
er 5 keer een Engelse les en werd er 5 keer een computerles voor ouderen verzorgd. In het
kader van de ‘Week tegen de Eenzaamheid’ werd meegedaan met de actie ‘De Langste
Eettafel van Nederland’ waaraan 25 gasten deelnamen en er werden uitstapjes georganiseerd
naar de schapenhouderij van Voogd, Hoeve Paradij en Tuinland. Ook organiseerde de
Buurthuiskamer in het kader van NL-Doet een repair-cafe en werd tijdens Burendag de tuin
rond de Buurthuiskamer aangepakt en het Hulpmiddelenmagazijn geschilderd. Op
bevrijdingsdag werden er pannenkoeken gebakken en gegeten, op 2e kerstdag vond er een
kerstdiner plaats en met oud&nieuw werden weer vele kniepertjes gebakken en verkocht.
Op 14 mei werd het eenjarige bestaan succesvol gevierd met een beauty-ochtend aangeboden
door ondernemers uit Aduard. 35 dames kregen stijl- kleur- en beauty-adviezen.

deelname 'langste eettafel van Nederland'
In de bijlage bij dit jaarverslag vindt u een gedetailleerd overzicht van de verschillende
activiteiten en de deelname daaraan.
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2.2 Lenen uit hulpmiddelenmagazijn en bibliotheek.
Hulpmiddelen.
Van de gratis uitleenmogelijkheden van hulpmiddelen wordt geregeld gebruik gemaakt. Deze
hulpmiddelen worden belangeloos afgestaan door inwoners van Aduard.
De aanwezigheid van deze hulpmiddelen zorgt er ondermeer voor dat bezoekers van de
Buurthuiskamer ze even uitproberen wat vaak leidt tot langer gebruik. De drempel voor het
gebruik van deze middelen wordt erdoor verlaagd wat mogelijk preventief werkt bij de kans
op vallen. Een medewerker van TSN controleert de hulpmiddelen regelmatig op de
bruikbaarheid.
Boeken.
In 2014 werd vaak gebruikt van de uitleenmogelijkheden van de bibliotheek van de
Buurthuiskamer. De bibliotheek bestaat uit boeken die beschikbaar zijn gesteld door inwoners
van Aduard. De bibliotheek breidt gestaag uit. Vooral de collectie grote letterboeken is door
gitten fors uitgebreid. Een aantal oudere, niet mobiele inwoners van het dorp is hierdoor weer
gaan lezen. De bibliotheek trekt een divers publiek. Niet alleen ouderen maken er gebruik
van, ook jongere inwoners weten de bibliotheek te vinden. De bekendheid van de
Buurthuiskamer wordt ondermeer hierdoor verder vergroot.
2.3 Plannen voor 2014
In het jaarverslag van 2013 werden acht doelen gesteld voor het jaar 2014. Aan alle doelen is
gewerkt. De stand van zaken:
Computerlessen en ICT-spreekuur
Computergebruik bij ouderen neemt toe maar in de dagelijkse praktijk stuit men soms op
vragen waarbij men even op weg geholpen moet worden. Om hierin te voorzien werd er op 5
middagen les gegeven in gebruik van laptop en tablet. Plan was om als follow-up een
computerspreekuur opzetten. Omdat het niet lukte om vrijwilligers hiervoor te vinden is dit
niet doorgegaan, actie voor 2015. Ook was er een informatiemiddag over Windows XP.
Verkennen van mogelijkheden voor een onderlinge hulpdienst
In Aduard wordt ondermeer door de kerken en mensen van de aduarder afdeling van de
Algemene Hulpdienst Zuidhorn hulp aangeboden bij activiteiten in- en om de woning. Bij de
gebruikers van de Buurthuiskamer kwam het idee naar voren om ook iets dergelijks aan te
bieden aan de ouderen. Om één en ander lokaal goed af te stemmen vond via het
Ouderenplatform Aduard e.o. in augustus overleg plaats met alle lokale partijen om te
verkennen welke hulpvragen er bij de ouderen leefden en of er bereidheid is om samen te
werken. Er bleken niet veel formele hulpvragen te zijn. De indruk is dat de inwoners van
Aduard onderling die hulpvragen oplossen. Wel was er behoefte aan de mogelijkheid voor
kleine uitstapjes. De Zonnebloem biedt dit aan maar moet vanwege de grote vraag vaak
mensen teleurstellen. Besloten is dat de Buurthuiskamer kleine uitstapjes gaat organiseren
volgens de formule ‘eenvoudig programma, maximaal 1 dagdeel en lage kosten’. In 2014 zijn
er drie uitstapjes georganiseerd en in 2015 wordt dit voortgezet.
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Uitstapje naar 'Hoeve Paradij'
De bereidheid om als lokale partijen samen te werken was er zeker. Afgesproken werd dat de
klusvrijwilligers van de Buurthuiskamer ook inzetbaar zijn vanuit de Algemene Hulpdienst.
Hun gegevens zijn doorgegeven aan de Algemene Hulpdienst die dagelijks telefonisch
bereikbaar is tussen 9.30 en 10.30 uur.
Realiseren van samenwerking tussen jong en oud door bijvoorbeeld Engelse les of een
muziekproject
In augustus startte een project voor het geven van Engelse les voor jong en oud. Doel was om
allen die hun kennis en vaardigheden van de engelse taal wilden verbeteren, hier tegen lage
kosten aan deel konden nemen. De SWgZ steunde om die reden in de kosten. Door jongeren
werd hieraan niet deelgenomen, wel door ouderen. Na afloop van het project werden de lessen
voortgezet op een andere locatie, met meer ruimte en faciliteiten. Tot een muziekproject is het
niet gekomen, wel werd door een aantal vrijwilligers een muziekochtend georganiseerd. Dat
was een succes en zal in 2015 voortgezet worden.
Het beschikbaar stellen van stageplekken aan relevante opleidingen
Twee studenten deden hun maatschappelijke stage in de Buurthuiskamer en assisteerden bij
activiteiten als bloemschikken en koken. Eén student van de opleiding Maatschappelijke Zorg
en Welzijn is november 2014 een stageperiode van een half jaar gestart, voor één dag per
week.
Het bouwen en beheren van een website van de Buurthuiskamer
In augustus is de basis daarvoor gelegd. Vanwege het ontbreken van een beheerder voor de
website is het daarbij eerst gebleven. Doel is om in 2015 een beheerder te vinden en de
website verder uit te bouwen.
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Het aanmaken van een Facebook-pagina
De Facebookpagina is aangemaakt en wordt beheerd door twee vrijwilligers. Activiteiten
worden er gemeld en foto’s geplaatst. Er zijn leuke reacties en e.e.a. heeft zeker een rol
gespeeld in het vergroten van de naamsbekendheid van de Buurthuiskamer.
Het organiseren van minimaal 3 scholingsbijeenkomsten voor vrijwilligers
Dit doel is niet geheel behaald. Er was één contactbijeenkomst en één scholingsbijeenkomst
(brandpreventie). Het bleek lastig om geschikte inleiders te vinden. In 2015 heeft dit de
aandacht en wordt ingezet op scholing o.a. op het gebied van omgaan met kwetsbare mensen/
mensen met een beperking.
Het vaker verhuren van de Buurthuiskamer aan derden
Stichting de Buurthuiskamer biedt aan derden de mogelijkheid om de locatie per dagdeel te
huren. Activiteiten die in dat kader plaatsvinden, dienen nauw gerelateerd te zijn aan de
doelstellingen van de stichting en zich te richten op de doelgroep: de ouderen en kwetsbare
zorgbehoeftige inwoners van Aduard. Aanvragen hieromtrent worden dan ook volgens deze
criteria door het bestuur beoordeeld alvorens ze worden toegekend.
In 2014 hield de SWgZ (Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn) haar wekelijks spreekuur in
de Buurthuiskamer. Daarnaast werd de locatie 18 keer voor een dagdeel verhuurd aan derden.
Om te voorkomen dat de Buurthuiskamer in een concurrentiepositie komt ten opzichte van
Het Hoge Hof en MFC De Meeden werd op 16 januari 2014 overleg gevoerd door het bestuur
van de Buurthuiskamer en vertegenwoordigers van de twee andere organisaties. In deze
constructieve bijeenkomst werd geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van onderlinge
concurrentie en dat er mogelijkheden liggen voor eventuele incidentele samenwerking tussen
de drie organisaties.
3. PR en publiciteit.
De naamsbekendheid van de Buurthuiskamer is in 2014 aanzienlijk toegenomen. Niet in de
laatste plaats is dit te danken aan de goede relatie die onderhouden wordt met regionale media
als De Streekkrant en Het Westerkwartier. Regelmatig verschijnen er artikelen in deze kranten
over nieuwswaardige bijzonderheden van de Buurthuiskamer. Verder wordt maandelijks, o.a.
via Aduarder winkeliers, een flyer verspreid over de activiteiten en worden deze vermeld op
de website www.welkominzuidhorn.nl. De komst van de Facebookpagina en de website
www.buurthuiskameraduard.nl hebben zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid.
De fysieke vindbaarheid van de locatie van de Buurthuiskamer is sterk verbeterd door de
verwijzingsborden aan de weg die de gemeente Zuidhorn in 2014 plaatste. Ook de
herpositionering van het publicatiebord aan de Kloosterstraat en de duidelijker tekst op dit
bord droegen hieraan bij.
Provinciale Vrijwilligersprijs 2014.
Het winnen van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014 van de provincie Groningen genereerde
veel publiciteit. In de categorie Leefbaarheid werd de prijs toegekend aan de Buurthuiskamer.
In een lovend rapport onderschreef de jury het belang van de Buurthuiskamer voor Aduard en
de inzet van vrijwilligers die dit initiatief tot een succes maakten. De kas van de
Buurthuiskamer werd met bij de prijs behorende € 3000,- versterkt.
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Uit het juryrapport:
“De jury heeft grote bewondering voor het doorzettingsvermogen en de vasthoudendheid van
de initiatiefnemers. Dankzij hen is er nu een buurthuiskamer die past bij de huidige
samenleving. Een voorbeeld van een goed initiatief dat navolging verdient. (…….) De jury is
onder de indruk van het enthousiasme van de vrijwilligers en van het grote aanbod aan
activiteiten dat zij realiseren met en voor elkaar. Zij steken zelf de handen uit de mouwen en
zijn een voorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief”.

4. Externe contacten
De maatschappelijke positie die de Buurthuiskamer inneemt maakt een goede relatie met
relevante organisaties, bedrijven en instanties noodzakelijk. In dit verband werden de
volgende contacten aangegaan c.q. onderhouden:
- Provinciale projectenkaravaan. Werkbezoek aan een project in Holwierde.
- MFC De Meeden en Het Hoge Hof. Overleg om een concurrentiepositie te vermijden.
- Het Zonnehuis, Buurtzorg en TSN. Verzorgden elk een informatiemiddag.
- Hotel Restaurant Kingma. Stelt wekelijks de weekendkranten ter beschikking.
- Opleiding Maatschappelijke Zorg en Welzijn. Levert stagiaires.
- TSN Thuiszorg. Kijkt de hulpmiddelen na.
- Samenwerkingsschool. Sint Maartenviering met 3 groepen kleuters. De
Buurthuiskamer was ook een locatie waar een scène uit de kerstwandeling werd
gespeeld; alle leerlingen kwamen samen met hun ouders (240 personen) in groepen
van 20 langs.
- Gemeentebestuur Zuidhorn/Gemeentepolitiek. De Christen Unie verzorgde een
donderdagse maaltijd, Groen Links liet zich tijdens een bestuursvergadering
informeren over het reilen en zeilen van de Buurthuiskamer, vrijwilligers namen deel
aan een Meet&Greet met gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouder namen
deel aan De Langste Eettafel van Nederland. Ter gelegenheid van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad werd een film gemaakt over aansprekende gemeentelijke
projecten. De Buurthuiskamer werd in dit verband gefilmd.
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-

Ouderenplatform Aduard e.o. De Buurthuiskamer wordt in dit platform
vertegenwoordigd.
Daarnaast ontving de Buurthuiskamer bloemen van de gezamenlijke kerken en De
Zonnebloem.
5. Interne organisatie.
5.1 Het bestuur.
Het bestuur van de Stichting Buurthuiskamer Aduard kende in 2014 geen veranderingen en
was als volgt samengesteld.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen lid:
Algemeen lid:

Roelf Pijpker.
Jaap de Jong.
Bertus Veldman.
Erna van der Hoek.
Toos de Bree.

Bestuursvergaderingen vinden minimaal 1 keer per 2 maanden plaats. In 2014 kwam het
bestuur 6 keer in vergadering bijeen. Bij deze vergaderingen is de buurtwerker van SWgZ
Zuidhorn permanent als adviseur aanwezig.
Samen vormen voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de stichting.
Dit dagelijks bestuur kan naast de reguliere bestuursvergaderingen indien nodig overleg
voeren over de uitvoering van besluiten van het totale bestuur.
De klankbordgroep werd als adviesorgaan in 2014 1 keer uitgenodigd deel te nemen aan een
bestuursvergadering. De inbreng en adviezen van deze initiatiefnemers van het eerste uur zijn
waardevol en worden door het bestuur zeer gewaardeerd.
5.2 De vrijwilligers.
De vrijwilligersgroep waardoor de Buurthuiskamer wordt gerund is onveranderd enthousiast
en heeft zich in 2014 uitgebreid. 6 nieuwe vrijwilligers meldden zich, van 2 vrijwilligers werd
om privé redenen afscheid genomen. Eind 2014 bestond de vrijwilligersgroep uit 40 leden.
Voor de vrijwilligers was er in 2014 1 keer een contactbijeenkomst en 1 keer een
scholingsbijeenkomst. De vrijwilligers die beschikbaar zijn om op de donderdagen te koken
kwamen in 2014 ter onderlinge afstemming 2 keer bijeen.
In 2014 ontwikkelde de vrijwilligersgroep zich verder tot een zelfsturend team. Het team is in
belangrijke mate gegroeid. De onderlinge samenwerking loopt uitstekend en van uitval is
nauwelijks sprake. Nieuwkomers worden enthousiast ontvangen en collegiaal begeleid en
opgeleid.
6. Financiën.
In 2014 werden de financiële lasten niet volledig door stichting de Buurthuiskamer zelf
gedragen. In de huisvestingskosten wordt de stichting ondersteund door de gemeente
Zuidhorn en de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. De geldstromen van deze 2 sponsoren
lopen niet via de boekhouding van stichting de Buurthuiskamer maar worden rechtstreeks
betaald aan de verhuurder van de locatie, de energiemaatschappij e.d.

8

In de Buurthuiskamer vinden verschillende activiteiten plaats die in meer of mindere mate
bijdragen aan de exploitatiekosten. De wekelijkse buurttafel kende in 2014 een netto resultaat
van € 1070,00 en de verkoop van kopjes koffie bij de verschillende activiteiten spekte de kas
met netto € 800,00. De bingo leverde netto ruim € 700,00 op, door verkoop van de in de
Buurthuiskamer gebreide sokken kwam een mooie € 50,00 binnen, de schuurverkoop kende
een opbrengst van bijna € 200,00 en de jaarafsluiting met de verkoop van de kniepertjes had
een netto resultaat van ruim € 200,00. Ook werd deelgenomen aan de Kerstmarkt met als doel
het werven van donateurs. Er werd slechts één donateur geworven.
De opbrengst uit verhuur van de locatie van de Buurthuiskamer bedroeg in 2014 een kleine
€ 620,00.
Van diverse kanten werden kleine en grotere donaties ontvangen. De buurman van de
Buurthuiskamer, de Gereformeerde kerk, doneerde de opbrengst van een door hen gehouden
collecte en ook de Vereniging Plaatselijk Nut Aduard kwam met een gift. In totaal kwam een
bedrag van een kleine € 1000,00 aan donaties binnen.
Door de provincie Groningen werd de Vrijwilligersprijs 2014 toegekend aan stichting de
Buurthuiskamer. Aan deze prijs was het mooie bedrag van € 3000,00 verbonden.
Uiteraard waren er ook uitgaven. De kosten van het jaarverslag 2013 bedroegen ca. € 500,00
en daarnaast waren er de kleine posten voor de normale exploitatie. In totaal werd een bedrag
van € 1000,00 uitgegeven.
Op basis van deze cijfers werd een netto resultaat voor afschrijvingen van ongeveer € 6500,00
geboekt waarvan dus een bedrag van € 3500,00 uit de ‘normale’ exploitatie. Na aftrek van
afschrijvingen werd uitgekomen op een plus van € 750,00.
Conclusies en actiepunten voor 2015.
Ook in 2014 bleek dat de Buurthuiskamer een groot draagvlak heeft onder de bevolking van
Aduard. De al niet geringe naamsbekendheid is in het afgelopen jaar verder toegenomen en
steeds meer mensen weten de Buurthuiskamer te vinden. De georganiseerde activiteiten
vielen, de een wat meer dan de ander, in de smaak bij de doelgroep. Het huidige
activiteitenprogramma zal dan ook in 2015 worden voortgezet.
De toekomstige actiepunten zullen voor een belangrijk deel gericht zijn op de verduurzaming
en het toekomstbestendig maken van de Buurthuiskamer. Voor het voortbestaan van de
Buurthuiskamer is geld nodig, geld dat voor een groot deel opgebracht moet worden door de
dorpsgemeenschap in de meest brede zin. De grote mate van steun en sympathie die de
Buurthuiskamer tot nu toe heeft ondervonden van zowel het gemeentebestuur en de politieke
partijen als van de ondernemers en de plaatselijke bevolking geeft het bestuur van de stichting
Buurthuiskamer Aduard het vertrouwen dat de benodigde financiële middelen voor het
voortbestaan zullen worden opgebracht.
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Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 2014
Maand

Activiteit

Januari

6: Schilderclub
7: Welfare
13: Creatieve Club
14: Lezing Klaas Snijder ( V&D)
23: infomiddag zonnehuis ( Zelfredzaamheid)
24: Verhalentafel ( huisvesting in de jaren ’50 en ’60)
28: Lezing Tineke Kingma ( St. Samen Sterker Verder)
31: Bingo
4: Welfare
11: Lezing Hidde Leeuwerink ( India en Nepal)
14: Verhalentafel ( Arbeid in de vorige eeuw)
17: Creatieve Club
18: Lezing Manfred Ham ( Grolschmuseum)
20: Infomiddag Buurtzorg
24: Schilderclub
28: Bingo
4: Welfare
6: Christen Unie kookt
7: Muziekochtend
7: Vrijdagmiddagclub ( spelletjes)
10: Eerste keer Mannensoos ( geopend door Jan Oomkes)
10: Creatieve Club
14: Verhalentafel ( Kinderen)
14: Infomiddag over Windows XP
17: Mannensoos
18: Lezing Jannie Kluiver ( Lotus en EHBO)
20: Infomiddag TSN (Vergeetachtigheid / dementie)
22: NL Doet
24: Mannensoos
28: Bingo
1: Welfare
4: Excursie naar schapenhouderij Voogd
14: Mannensoos
14: Creatieve club
14: Vrijwilligersoverleg
24: Brandpreventie vrijwilligers
28: Mannensoos
2: Verhalentafel ‘Rondkomen’
6: Welfare
12: Mannensoos
14: Beauty-ochtend
16: Vrijdagmiddagsoos
20: Lezing weidevogels
26: Mannensoos
30: Bingo
2: mannensoos

Februari

Maart

April

Mei

Juni
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Aantal
bezoekers
6
8
4
18
8
12
15
15
8
10
15
15
10
4
7
15
10
20
20
8
12
8
12
8
8
6
15
15
8
14
10
4
9
8
25
9
8
10
10
9
35
2
12
9
14
10

Juli
Augustus

september

Oktober

November

December

3: welfare
13: vrijdagmiddagclub
18: lezing aduard Helpt
20: Verhalentafel, kinderfoto’s
21: schuurverkoop
24: infomiddag incontinentie
27: Bingo
30: mannensoos
11: Vrijdagmiddagclub
14: mannensoos
28: mannensoos
1: Bingo
6: activiteitenweek, spelletjesmiddag jong en oud,
11:mannensoos
12: lezing reisverslag Hidde, West-Turkije
20: Presentatie Hoeve Paradij
22: Verhalentafel: vakantie
25: Mannensoos
25: Creatieve club, Weckpotten opleuken
29: Bingo
1: Schilderclub
2: Welfare
3: Mooi Handig
8: Mannensoos
19: Verhalentafel, ouder worden
22: Mannensoos
26: Bingo
30: Muziekochtend
2: Langste Eettafel
6: Mannensoos
6: Schilderclub
7: Welfare
10: Lezing Verkeersregels Helmholt
15: Activiteit Tekenen met kinderen
20: Mannensoos
22: Uitstapje Hoeve Paradij
24: Lezing Rien Geertsema Roemenië
28: Creatieve Club, Bloemschikken
31: Bingo
1 :Mannensoos
3: Schilderclub
4: Welfare
11: Lezing Theo Vink, fietstocht Aduard-Marokko
17: Mannensoos
18: Lezing Hidde Leeuwerink, China
21: Proefles Grip&Glans
24: Creatieve club Ruurdtje, decoratie wijnglas
28: Bingo
1: mannensoos
2:Schilderles
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12
4
5
8
15
10
14
7
3
7
7
14
27
8
6
8
5
10
6
14
10
10
7
9
5
12
14
18
25
9
9
10
14
7
10
18
10
10
20
10
6
11
Afgelast, ziek
13
9
7
Afgelast, ziek
14
12
10

2: uitstapje Tuinland
3: welfare
15: mannensoos
29: kniepertjes bakken
30: kniepertjesverkoop

18
12
10
12
12
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