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1. Voorwoord.
Voor u ligt het verslag van een mooi Buurthuiskamer jaar 2015. We mochten ten opzichte van
het jaar 2014 weer meer bezoekers begroeten. Een dankbare bevestiging dat de
Buurthuiskamer een functie en doel heeft binnen de gemeenschap van Aduard.
Een plek waar men zich thuis kan voelen, waar men een lach en een traan kan delen, maar
waar men ook mee kan doen aan activiteiten. Alles bedacht en georganiseerd door de
vrijwilligers zelf. Het is de kracht achter het concept van de Buurthuiskamer. Dezelfde
vrijwilligers die ook de tijd nemen voor de bezoekers.
Ze bieden een luisterend oor, geven tips en soms zijn ze er gewoon voor het schenken van de
koffie. Ook de samenwerking met anderen in het dorp is fantastisch om te zien. Zo wordt er
samen gewerkt met de lagere school, het Hoge Hof en de Meeden, doen we mee met de
activiteiten van Dorpsbelangen en laten we ons zien op de Kerstmarkt. Mooi is ook de inzet
tijdens Burendag en NL Doet. Samen de handen uit de mouwen steken, samen er zijn voor de
ander.
De Buurthuiskamer gaat dus verder dan het adres aan de Kloosterstraat.
Het is de kracht van de Buurthuiskamer!
Als voorzitter kun je dan alleen maar trots zijn, trots op het resultaat, maar nog veel trotser op
de inzet van alle vrijwilligers.
Mocht u nog niet geweest zijn, dan nodig ik u graag uit om eens langs te komen!
Roelf Pijpker
Voorzitter
Stichting Buurthuiskamer Aduard
2. Activiteiten.
Een toenemend aantal mensen wist in 2015 de weg naar de Buurthuiskamer te vinden.
Mochten we in 2014 al 1806 bezoekers verwelkomen, in 2015 waren dit er 2288, een groei
van maar liefst 26%! De Buurthuiskamer krijgt een steeds grotere functie als ontmoetingsplek
voor de oudere inwoners van Aduard. Uitspraken als “ik zou niet weten wat ik moest doen
zonder de Buurthuiskamer”, “als de Buurthuiskamer er niet was geweest zou het niet goed
zijn gegaan met mij” en “ik kan dingen waarvan ik niet wist dat ik ze kon” wijzen op de zeer
gewaardeerde en ondersteunende functie van de Buurthuiskamer.
Zoals uit bovenstaande blijkt worden de verschillende activiteiten die door de vrijwilligers
worden georganiseerd en begeleid goed bezocht. De dagelijkse koffietafel tussen 10 en 12 uur
trekt meer bezoekers dan voorheen en de deelname aan de structureel- en incidenteel
georganiseerde activiteiten was onverminderd goed te noemen. In de bijlage van dit
jaarverslag vindt u een uitgebreid activiteiten overzicht met daarin ondermeer vermeld het
aantal bezoekers per activiteit.
In 2015 werd begonnen met een aantal nieuwe activiteiten. Zo werd in januari gestart met
Boekenpraat waarbij poëzie en proza besproken en uitgewisseld wordt, werd op tweede
paasdag een paasbrunch georganiseerd en werd vanaf november de Buurthuiskamer 1 keer
per veertien dagen op de zondagmiddag open gesteld.
Pogingen om een computerspreekuur te organiseren mislukten in verband met te weinig
aanmeldingen van vrijwilligers. Het plan om een ‘singletjesmiddag’ te houden (draaien van
vinylplaatjes) ging niet door vanwege het ontbreken van de juiste apparatuur.
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3. Positie in de gemeenschap.
Binnen de aduarder gemeenschap is de Buurthuiskamer een begrip geworden. In 2015 werden
schenkingen van particulieren ontvangen en stortte een opgeheven buurtvereniging het
overgebleven geld op onze bankrekening. De Buurthuiskamer werd ingeschakeld bij
verschillende dorpsevenementen zoals ondermeer bij de viering van het wonder van Aduard. .
Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen oudere- en jongere inwoners van Aduard
was de speurtocht door het dorp. Bezoekers van de Buurthuiskamer hadden de speurtocht
uitgezet waarbij de jeugd geleid werd langs speelplekken van vroeger en belangwekkende
locaties. Tijdens het evenement werd gespeeld met nostalgisch speelmateriaal dat, als het niet
meer aanwezig was, speciaal voor deze gelegenheid door de ouderen werd gemaakt. De jeugd
maakte kennis met het steltlopen, hinkelen, bliklopen, tollen en ander bijna verdwenen
speelcultuurgoed van vroeger.
De samenwerking met Het Hoge Hof en MFC De Meeden is uitstekend. Jaarlijks vindt er
afstemmingsoverleg plaats met deze instellingen. MFC De Meeden leende haar pannen uit ten
behoeve van de snertactie van de Buurthuiskamer.
In het kader van het op peil houden en verbreden van de funcite van de Buurthuiskamer heeft
het bestuur medewerking gevraagd aan een aantal inwoners van Aduard. Het gaat om ‘jongere
ouderen’ die tot voor kort werkzaam waren bij de Hanzehogeschool, het Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) en TSN. Zij zijn bereid om jaarlijks een aantal keren
met het bestuur te brainstormen.
De Buurthuiskamer werd in januari een gedeelde 2e plaats toegekend van de
Leefbaarheidsprijs van de gemeente Zuidhorn.
Op 10 oktober ontving de Buurthuiskamer van de SP de wisseltrofee ‘Opsteker’. Deze
wisselprijs is een initiatief van de SP en is bestemd voor mensen die zich inzetten voor de
leefbaarheid in hun omgeving.
In juli verscheen de laatste editie van dorpsblad De Heemkakel. De Buurthuiskamer besloot
het blad in vereenvoudigde vorm voort te zetten als mededelingenblad en in augustus
verscheen de eerste editie onder de naam De Buurtkakel. De printer en de papiervoorraad
werden gedoneerd aan de Buurthuiskamer.
4. Interne organisatie.
Het bestuur.
Het bestuur van de Stichting Buurthuiskamer Aduard kende in 2015 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.

Vergaderingen:
In 2015 vond 5 keer een bestuursvergadering plaats, werd er op 12 oktober een
vrijwilligersoverleg georganiseerd waarin twee ervaringsdeskundigen met een psychische
beperking een presentatie gaven en vond er 1 keer overleg plaats met MFC De Meeden en Het
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Hoge Hof. Verder was er 2 keer overleg met de kokers van de buurttafel, werd er 3 keer
overlegd met het Ouderenplatform Aduard e.o. en kwam 1 keer de denktank met relatieve
buitenstaanders bijeen.
Vrijwilligers.
Het totaal aantal vrijwilligers is in 2015 stabiel gebleven en schommelt rond de 40 personen.
3 vrijwilligers namen om uiteenlopende redenen afscheid en 5 nieuwe mensen traden toe tot
de vrijwilligers groep.
5. Externe contacten.
De maatschappelijke positie die de Buurthuiskamer inneemt maakt een goede relatie met
relevante organisaties, bedrijven, instanties etc. noodzakelijk. In dit verband werden de
volgende contacten aangegaan c.q. onderhouden:
-

Plattelandsvrouwen
In februari schonk de afdeling Aduard van de Plattelandsvrouwen een kandelaar,
schalen, een voorzittershamer en fotoboeken aan de Buurthuiskamer. De afdeling is
opgeheven en vond de Buurthuiskamer een passende plaats om deze waardevolle
spullen onder te brengen.

-

Oranjevereniging
In april bakten mensen van de Buurthuiskamer op verzoek van de Oranjevereniging
cake voor na de aubade op Koningsdag.

-

Ondernemersvereniging en Kloostermuseum
In oktober naaiden vrijwilligers van de Buurthuiskamer 30 monnikspijen op verzoek
van de ondernemers in het dorp. Ook werden er pijen voor het Kloostermuseum
genaaid. Dit alles als bijdrage aan ‘Het Wonder van Aduard’, het dorpsfeest in het
kader van de aftrap van de historische digitale rondleiding.

-

Jeugdwerk en Samenwerkingsschool
In de Herfstvakantie was er een bakles in de Buurthuiskamer voor de jeugd in het
dorpen op 11 november bezochten twee groepen kleuters van de
Samenwerkingsschool de Buurthuiskamer in het kader van het Sint Maartenfeest.

-

Dorpen Zuidhorn en Kommerzijl
In november bezoek van twee initiatiefgroepen voor het opstarten van een
buurthuiskamer in Zuidhorn en Kommerzijl.

-

Opleiding Maatschappelijke Zorg en Welzijn
Stage opleiding Maatschappelijke Zorg en Welzijn, vanaf november 2014 1 dag per
week t/m juni 2015.

-

TSN
Thuiszorg kijkt hulpmiddelen na voor de gratis uitleen.

-

Ouderenplatform Aduard e.o.
In Aduard/Den Horn /Den Ham werken de ouderenclubs en kerken samen. De
Buurthuiskamer wordt vertegenwoordigd in dit platform.
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-

Wold&Waard
Deelname aan overleg betr. onenigheid tussen Wold&Waard en Kloosterhof over
herstel of vervanging van een lift in de Kloosterhof.

-

MFC De Meeden en Het Hoge Hof
Periodiek overleg met beide instellingen om samenwerking te bevorderen.

5. Financiën.
Stichting Buurthuiskamer Aduard werd in 2013 opgericht met als doel een buurthuiskamer te
stichten als gemeenschapsruimte voor kwetsbare inwoners en ouderen van het dorp Aduard.
De gemeente Zuidhorn ondersteunt de stichting de eerste 5 jaar financieel met de huur, met de
nutsvoorzieningen en de schoonmaak.
De bijlage toont de cijfers (Exploitatie en Balans). Deze geven een bescheiden winst van
€ 1754,43. Dit is mede te danken aan de financiële injectie van de gemeentelijke overheid,
bijdragen van het Oranje Fonds en giften van particulieren. Medio 2018 stoppen de
gemeentelijke bijdragen en zal de stichting op eigen benen moeten staan. Echter de baten
kunnen de bijdragen van € 8150,- niet goed maken. Dit is ook meteen de zorgelijke
aantekening bij dit verslag.
De komende jaren heeft de Stichting de uitdaging om ook in 2018 en daarna tot een
kostendekkende begroting te komen.
6. PR en communicatie.
De website van de Buurthuiskamer www.buurthuiskameraduard.nl kwam in 2015 in de lucht
en wordt druk bezocht. Met name na het maandelijkse verschijnen van de Buurtkakel stijgt
het aantal bezoekers aanzienlijk. Maandelijks worden de activiteiten in de Buurthuiskamer op
de website gepresenteerd. Ook de faceebookpagina wordt regelmatig bezocht.
In juni en november werden en films gemaakt in- en over de Buurthuiskamer. De gemeente
Zuidhorn gaf opdracht voor het maken van een film om te laten zien waar een burgerinitiatief
toe kan leiden. Ook de stuurgroep Westerkwartier was dermate in het succes van de
Buurthuiskamer geïnteresseerd dat er een film hierover werd gemaakt.
Regelmatig verschijnen artikelen in het Westerkwartier en in de Streekkrant.
De Buurtkakel verschijnt sinds augustus in een oplage van 400 stuks. De Buurtkakel komt via
een aantal vaste verspreidingspunten bij de lezer. Ook wordt de Buurtkakel digitaal verzonden
aan 35 adressen.
Maandelijks wordt een flyer met een activiteitenoverzicht verspreid in het dorp.
7. Conclusies en actiepunten voor 2016.
Het draagvlak voor de Buurthuiskamer is binnen de aduarder dorpsgemeenschap het
afgelopen jaar groot gebleken. De Buurthuiskamer is een begrip geworden en niet meer weg
te denken uit het dorp. De doelgroep –ouderen en kwetsbare inwoners van Aduard- wordt
bereikt en de geboden activiteiten worden gewaardeerd. De gelegenheid voor het aangaan en
onderhouden van sociale contacten wordt als steunend ervaren.
Onverminderd zal het bestuur zich inzetten voor behoud van de Buurthuiskamer. Hiervoor
zullen financiële bronnen moeten worden aangeboord. Een van de actiepunten voor 2016 is
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het werven van adverteerders in de Buurtkakel, het door de Buurthuiskamer opgestarte
alternatief voor het opgeheven dorpsblad De Heemkakel. Ook ligt het in het voornemen van
het bestuur om een collecte in het dorp te organiseren.
Op het gebied van te organiseren activiteiten is het bestuur van mening dat de bestaande
activiteiten voortgezet moeten worden. Als nieuwe activiteit wordt overwogen een ICT
spreekuur op te zetten. Om de kwaliteit van de vrijwilligers verder te bevorderen zal de
scholing voor deze groep in 2016 worden uitgebouwd. Ook zal het bestuur zich inzetten voor
een betere borging van het fotomateriaal van de Buurthuiskamer.
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Bijlage 1:
Activiteitenoverzicht per maand:
Maand

Activiteit

Aantal
bezoekers

Januari

2: Nieuwjaarsinstuif

30

5: mannensoos

6

5: Schilderclub

8

6: Welfare

10

16: vrijwilligersbijeenkomst

28

15: informatiebijeenkomst Zonnehuis Thuis

8

19: mannensoos

16

20: Lezing Piet Helmholt ( Verkeersregels)

24

26: Creatieve Club

8

30: Bingo

16
154

Februari

2: mannensoos

14

2: schilderles

10

4: Welfare

10

5:presentatie WeHelpen

8

6: boekenpraat

14

16: Mannensoos

14

16: Creatieve Club, Ruurdtje, wijnglas

4

20: muziekochtend

20

24: Verhalentafel ( Voeding/koken)

12

27: Bingo

20

7

126
Maart

2: mannensoos

10

2: Schilderles

10

4: Welfare

10

6: Bezoek Plattelandsvrouwen

8

9: Knutselochtend Dieneke

5

10: Uitstapje Buitenplaats Reitdiep

20

13: Lezing Sociale Weerbaarheid

5

16: Mannensoos

14

20: NL Doet Buurtbarbeque

20

27: Bingo

20

30: Mannensoos

15

30: Creatieve Club, Corry en Frederiek

6

31: Verhalentafel (Voorjaar)

10
111

April

6: Paasbrunch

12

7: Welfare

10

13: Mannensoos

15

17: Buurthuiskamer 2 jaar

18

24: Bingo

20

27: Mannensoos

15
90

Mei

4: Verhalentafel ‘jaren 1940-1945’

17

4: Schilderclub

8

8

5: Bevrijdingsdag, Pannenkoeken eten

40

6: Welfare

10

11: Mannensoos

12

27 lezing Theo Vink

10

27: wandeling jong en oud ( Belhameltocht )

28

29: Bingo

22
147

Juni

1: Mannensoos

10

2: Welfare

12

5: Muziekochtend

15

9: uitstapje Lauwersmeer

23

12: Verhalentafel Dialect / Streektaal

12

15: Mannensoos

10

20: Schuurverkoop

8

21: schuurverkoop

15

23: Lezing Van Mesdagkliniek

8

26: Bingo

23

29: mannensoos

12
148

Juli

8: Lezing over DAF

12

13: mannensoos

10

22: Uitstapje Den Ham

20

27: mannensoos

10

31: Bingo

20

9

62
Augustus

7: Verhalentafel Bijzondere mensen

7

10: mannensoos

10

17: Creatieve Club, Ruurdtje Scheper

6

21: Lezing Gered Gereedschap

14

24: Mannensoos

15

29: Bingo

24
76

september

1: Welfare

10

3: Rollatorspreekuur Zonnehuis

3

7: Mannensoos

18

7: Schilderclub

6

21: Mannensoos

15

25: Bingo

20

26: Burendag, kinderen bakken en knutselen

15

26: Burendag: Roti eten

30
147

Oktober

5: Mannensoos

15

5: Schilderclub

10

6: Welfare

10

6: Creatieve Club, Bloemschikken

8

16: Lezing Hr. Luinstra, Hulptransporten Roemenie

20

19: Mannensoos

15

23: Buurthuiskamer 2 ½ jaar: foto’s kijken

12

10

26: Creatieve Club: Corry

8

30: Bingo

20
118

November

2 :Mannensoos

14

3: Schilderclub

10

4: Welfare

12

10: Uitstapje Niezijl

14

16: Mannensoos

18

20: Boekenpraat

18

22: eerste zondag openstelling

13

23: Creatieve Club, Brigitte Sijtsma

6

27: Bingo

25

28: Snertdag

18

30: Mannensoos

18
166

December

1: welfare

12

4: muziekochtend De Musketiers

25

7: Schilderles

10

11: Kniepertjes bakken Kerstmarkt

10

14: mannensoos

18

20: tweede zondag openstelling

7

26: Kerstdiner

21

28: mannensoos

15

29: kniepertjes bakken Oud/Nieuw

20

11

30: kniepertjesverkoop

5
143
Totaal 1488

Bijlage 2:
Financieel overzicht.
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