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‘Enthousiasme en
betrokkenheid
is de kracht!’

Het 1e lustrum is bereikt! Wat ruim 10 jaar geleden begon als een grote wens
is uitgegroeid tot iets moois dat bijna niet meer weg te denken is uit het dorp
Aduard.
Loes Lestestuiver schetst in het interview, wat u verderop in deze jubileumuitgave kunt lezen, in een notendop het ontstaan van de Buurthuiskamer
Aduard.
Terugkijkend op het ontstaan, en dan vooral op het werk wat er aan vooraf
ging, zijn we als bestuur vol bewondering en zeker ook trots op wat er allemaal
gerealiseerd is. Dankbaar zijn we voor de steun die we mochten en nog steeds
mogen ontvangen. Steun in de vorm van kleine en grote financiële bijdragen.
Steun in het (gratis) leveren van materiaal. Deze steun en dan met name de
betrokkenheid heeft er voor gezorgd dat de Buurthuiskamer niet van een
Stichting is, maar van allen die zich hierbij betrokken voelen. Het is de kracht
waarop de Buurthuiskamer Aduard draait.
Betrokkenheid die je terug ziet bij de vrijwilligers. Het is een genot om
te zien met hoeveel enthousiasme de vrijwilligers er voor zorgen dat de

Wat organiseerden de
vrijwilligers in 2017?
De Buurthuiskamer is vijf jaar geleden opgericht
dóór inwoners uit Aduard en is bedoeld vóór deze
inwoners. Het initiatief sloeg duidelijk aan en
vooral dankzij een grote inzet van vele vrijwillig
medewerkers is het aantal activiteiten inmiddels fors
uitgebreid.
Zo’n 45 vrijwilligers zorgen met elkaar voor het in
stand houden van de Buurthuiskamer.
Een hoofdactiviteit is natuurlijk het organiseren van
activiteiten voor de Aduarder bevolking, met name
voor de ouderen en de mensen in een kwetsbare
positie. Sleutelwoorden zijn: ontmoeten, het hebben
van bezigheden, voorkomen van eenzaamheid, elkaar
tot steun zijn.
Veel (voorlichtende) activiteiten staan in het teken
van “gezond ouder worden”, zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen, het leven prettig
en aangenaam te houden.
De vrijwilligers zetten zich in voor klussen in het
pand en de tuin, zij spannen zich in om inkomsten
te genereren, om een relatie te leggen richting het
dorp, enzovoorts.

Buurthuiskamer blijft draaien. Of het nu gaat om het schenken van een
kop koffie, het koken, het schoonmaken, het maken van de Buurtkakel, het
verzorgen van de website en Facebookpagina, of het organiseren van de vele
diverse activiteiten, het plezier straalt er vanaf.
Alle dank en waardering dan ook voor de vrijwilligers!
De afgelopen 5 jaar hebben we veel kunnen en mogen doen, maar de vraag
is altijd hoe het ervaren wordt door de bezoekers en de omgeving. Ieder
jaar brengen we als Stichting een jaarverslag uit maar daarmee zeg je nog
niet veel over de beléving van de Buurthuiskamer. Wil je echt weten hoe de
Buurthuiskamer wordt ervaren dan is het goed om dit te onderzoeken en te
bevragen bij diverse betrokkenen: bezoekers, vrijwilligers en anderen in het
dorp.
We zijn daarom, ter gelegenheid van ons 1e lustrum, in gesprek gegaan en
hebben de ervaringen opgeschreven. Mooie gesprekken en mooie verhalen die
goed weergeven wat mensen vinden van de Buurthuiskamer.
We delen deze verhalen middels deze jubileumuitgave graag met u. Naast de
verhalen leest u in de gele kaders ons jaarverslag 2017. We danken Luc Veenstra
voor het maken van de foto’s en Jan en Tiny Bekker voor de vormgeving en het
drukwerk.
Namens het bestuur van de Stichting Buurthuiskamer Aduard wens ik u veel
leesplezier!
Roelf Pijpker, Voorzitter

Lina Holtorp: trouwe bezoekster en ervaren
balletjes draaier voor de kniepertjes
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Vanaf de opening kom ik al in de Buurthuiskamer. Uit belangstelling ging ik er
naar toe en vanaf dat moment ben ik blijven komen. Gewoon gezellig een kop
koffie drinken en een praatje maken met de andere bezoekers. Ik hou niet van
geroddel, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Nee, ik kom echt voor de
saamhorigheid en gezelligheid.
Ik eet regelmatig een hapje mee en als ik een keer niet kan, dan neemt Janna

‘Is er wat,
dan is men er
voor elkaar’

altijd een hapje voor me mee wat ik thuis op kan eten. Er wordt rekening
gehouden met wat je wel en niet lekker vindt.
Mooi vind ik ook de uitstapjes en dan met name naar Lauwersoog, die we één
keer per jaar doen. Even een lekker visje eten en op de terug in Garnwerd een
sorbet nuttigen. Helaas kon ik de laatste keer niet, dat vind ik dan erg jammer,
maar de volgende keer ben ik er weer bij.
Ik hou van schrijven en ben een verenigingsmens, misschien vind ik het daarom

Reguliere activiteiten in de
Buurthuiskamer in 2017

wel zo leuk en mag ik graag naar de verhalen luisteren die verteld worden
tijdens het koffie drinken. Tja, en dan de spelletjesmiddagen, altijd gezellig. Het

Koffie drinken

is een spel, maar als je soms al die rode koontjes ziet, dan is er wel gestreden.

elke werkdag van 10.00 – 12.00 uur

Zelf doe ik mee met het sjoelen, en dat gaat soms hard tegen hard, maar altijd

zondag 1 x per 14 dagen van 15.00 – 17.00 uur

met een lach.

Buurttafel, samen eten
elke donderdag van 12.00 – 14.00 uur

Ook help ik mee met het kniepertjes bakken rond oud en nieuw. Ondertussen
ben ik een ervaren ‘balletjes draaier’ geworden. De laatste keer was er advocaat
te weinig, och dan heb ik nog wel een fles thuis, die dan opgehaald wordt. Zo

behalve 3e donderdag: dan van 18.00 – 20.00 uur
Mannensoos
maandag 1 x per 14 dagen van 10.30 – 11.30 uur

werkt dat in de Buurthuiskamer, je doet het met elkaar.

ICT-spreekuur

Met NL Doet ben ik er ook bij. Ik help niet mee hoor, maar eet wel mee. Ik

Welfare

maandag 1 x per 14 dagen van 10.00 – 12.00 uur
betaal hier dan graag voor, het is gewoon gezellig.

1 x per maand
Spelletjesmiddag

De Buurthuiskamer betekent heel veel voor me, is ook niet meer weg te
denken uit mijn leven. Het geeft mij plezier, iets om naar uit te kijken en het
maakt dat ik contact hou met anderen.
Ik zou me ook niet voor kunnen stellen hoe het nog zou zijn zonder de
Buurthuiskamer.

1 x per maand
Bingo
1 x per maand
Schilderclub
1 x per maand
Creatieve club
5 keer
Verhalentafel
5 keer met als thema’s:
Huishouden, Veiligheid, Jeugdfoto’s, Scheuvel’n,
Badhuisverhalen
Muziekochtend
4 keer

Janny Kits: vrijwilligster bij de bingo,
het koken en koffie schenken
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‘Als vrijwilligers
hebben we met
elkaar een heleboel
capaciteiten en vullen
we elkaar aan.
Het past als een puzzel
in elkaar.’

Ik weet het nog goed, de eerste vergadering was met ongeveer 15 vrijwilligers
in het Hoge Hof. Ik was net een half jaar met pensioen en herstellende van een
heupoperatie. Loes Lestestuiver van de Stichting Welzijn had mij gevraagd of ik
vrijwilligster wilde worden voor de Buurthuiskamer.
Als jonge meid moest ik in het huishouden werken, maar dat beviel me niet.
Met de nodige opleidingen ben ik bejaardenverzorgster geworden en dat heb
ik bijna mijn hele leven gedaan. Een aantal jaren was ik er tussenuit omdat ik
toen mantelzorgster was voor mijn dementerende moeder.
Altijd in de zorg gezeten dus, en misschien wel daardoor verwachtte ik dat ik in
de Buurthuiskamer ook mensen zou gaan verzorgen. Dat is natuurlijk niet zo.
De vraag om vrijwilligster te worden kwam op een heel goed moment, het
sloot precies aan op mijn betaalde werk. Ik mag graag iets betekenen voor een
ander, een zinvolle bezigheid en een doel hebben. Ik ben niet afgeschreven,
maar heb een taak in de gemeenschap. En het werk in de Buurthuiskamer is
nog leuk ook!
Wat zo mooi is: we doen het allemaal met elkaar, al van het begin af aan.
Er is saamhorigheid en met elkaar staan we voor een goed draaiende
Buurthuiskamer. De een heeft dit idee, de ander dat, met elkaar hebben we een
heleboel capaciteiten en vullen we elkaar aan. Het past als een puzzel in elkaar.
Volgens mij kunnen veel gemeenten jaloers zijn dat onze Buurthuiskamer loopt
als een trein.
Natuurlijk is er in zo’n grote groep van vrijwilligers wel eens verschil van
mening en komen er irritaties voor. Of gebeurt het dat er verschillende
activiteiten tegelijkertijd gepland staan. Daar moeten we met elkaar zien
uit te komen en problemen worden zo altijd wel opgelost. Het is ook wel
voorgekomen dat we niet goed wisten hoe om te gaan met bepaalde
bezoekers.
Het is goed dat er een vrijwillig coördinator is, dat zij en op sommige
momenten ook Loes of het bestuur beslissingen nemen. Net als op een schip is
ook bij ons duidelijk waar uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt.
Nu de Buurthuiskamer er is hebben de mensen in het dorp makkelijker
onderling contact. Het gebeurt ook dat nieuwe inwoners, of mensen die
weinig contact hebben, meegevraagd worden naar de Buurthuiskamer. Zij
worden zo in de gemeenschap opgenomen, er is meer aandacht voor elkaar.
Als we het dorp levendig willen houden, zeker voor de ouderen, dan moet de
Buurthuiskamer blijven!

➜

6

We doen er alles aan om de boel rendabel te houden; de bingo had laatst maar
liefst 27 deelnemers en dat brengt natuurlijk wat geld in het laatje. Net zo goed
als de koffiepot en nog vele, vele andere activiteiten. We zijn onze plaatselijke
middenstand dankbaar dat zij ons op allerlei momenten steunen met giften
in natura en met kortingen. Maar hoe we ook ons best doen, zonder subsidie
zouden we het nooit redden.
Als vrijwilligers doen we ons uiterste best, we steken onze tijd en regelmatig
ook onze centen in de zaak. We halen er voldoening uit en ik hoef er verder
niet veel voor terug. Het belangrijkste is voor mij dat ons werk gewaardeerd
wordt. Door het bestuur, door de gemeenschap maar vooral natuurlijk door de
bezoekers!

Incidentele activiteiten in de
Buurthuiskamer in 2017
•

Nieuwjaarsinstuif

•

NL Doet: opknappen tuin en achterplaats

•

4e Verjaardag Buurthuiskamer: Beauty dag,
excursie Canadian Allied Force Groningen,
samen eten in de Buurthuiskamer

•

2e Paasdag: Paasbrunch

•

Koningsdag: soep met broodjes in de
Buurthuiskamer

•

Juni: High tea

•

September: boekenpraat

•

Bloemschikken, 2 keer

•

Kerststukje maken

•

Kerstkaarten maken

•

Kerstdiner op 2e kerstdag

•

Kniepertjes bakken en verkopen voor oud en
nieuw

•

Leden van de schilderclub exposeren het hele
jaar door hun werk in de Buurthuiskamer

Loes Lestestuiver: buurtwerker van de Stichting
Welzijn gemeente Zuidhorn
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‘De Buurthuiskamer
is voor mij als
buurtwerker een
uitstekend hulpmiddel
om mijn werk
goed uit te voeren!’

Vanaf de allereerste startactiviteiten ben ik betrokken bij de Buurthuiskamer.
Het begon allemaal in 2007. Het toenmalige Ouderenplatform wilde graag
een ontmoetingsruimte bij de seniorenwoningen. Daarvoor werd een
klankbordgroep opgericht die ondersteund werd door de buurtwerker SWgZ.
Zij stelden, met de gemeente, een programma van eisen op, eisen ten aanzien
van het gebouw en de plaats van ligging. Maar ook ging het bijvoorbeeld over
de zeggenschap en het beheer, die moesten zo veel mogelijk bij de gebruikers
liggen.
De zoektocht naar de geschikte locatie duurde even, daarnaast was het
zaak om de benodigde financiën rond te krijgen. De gemeente, de Stichting
Welzijn, Rabobank, Wold & Waard, Oranjefonds, plaatselijke middenstand, de
dorpsbewoners: van alle kanten kwam steun. Veel dorpsbewoners bleken graag
vrijwilliger te willen worden en in 2013 was het dan zover: de eerste activiteiten
konden plaatsvinden. Langzamerhand breidden het aantal en de soort
activiteiten zich uit en daarmee ook de toeloop naar de Buurthuiskamer.
Waar staan we nu, vijf jaar later? De Buurthuiskamer is een niet meer weg te
denken voorziening in het dorp. Veel ouderen en ook enkele jongere inwoners
hebben de weg er naar toe gevonden. De grote groep vrijwilligers is heel
stabiel; dat betekent dat deze vrijwilligers het naar hun zin hebben en graag
komen. Het is prachtig om te zien wat er zoal gebeurt in de Buurthuiskamer.
Het gaat niet alleen om de activiteiten en om het koffiedrinken. In het elkaar
ontmoeten gebeurt er zoveel meer, omdat de mensen vertrouwd zijn met
elkaar. Bezoekers onderling, bezoekers en vrijwilligers met elkaar, vrijwilligers
onderling. Zit iemand met een praktisch probleem? Er zijn altijd wel mensen
die een oplossing aandragen of even komen helpen. Heeft iemand wat naars
meegemaakt? Er is altijd wel iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt en steun
kunt vinden. Mooi vind ik ook de manieren waarop inwoners betrokken
worden, zoals het idee om als Buurthuiskamer sokkenwol in te kopen en
mensen te vragen thuis sokken te breien. De sokken worden verkocht en het
geld komt ten goede aan de Buurthuiskamer.
Het beleid van de overheid is er op gericht dat mensen veel zélf moeten
doen en regelen, we noemen het de participatiemaatschappij. Welnu, ik vind
de Buurthuiskamer een goed voorbeeld hoe de dorpsbewoners dit hebben
opgepakt. Het meeste vindt plaats in eigen beheer en onder eigen regie. Als
buurtwerker sta ik op de achtergrond, ik houd de grote lijnen in de gaten en
op sommige onderdelen ben ik wat actiever. Zo ondersteun ik bijvoorbeeld
de vrijwillig coördinator, adviseer het bestuur, ben er alert op of er kansen en
mogelijkheden liggen.

➜
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De communicatie met de vrijwilligers is heel belangrijk: elke maand moet er
een goed rooster liggen, de vrijwilligers moeten goed geïnformeerd worden
over wat zoal gaande is. En ik ondersteun de activiteitencommissie.
Vanuit de Stichting Welzijn heb ik als buurtwerker de opdracht om
ondersteunend te zijn aan de dorpsgemeenschap. Ik wil er zijn voor inwoners
die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben.
Maar ook wil ik er zijn voor de verschillende organisaties en de aanwezige
voorzieningen die allemaal het belang van de gemeenschap willen dienen. Ik

Lezingen / informatie /
voorlichting in de
Buurthuiskamer in 2017

kan soms wat betekenen bij nieuwe initiatieven of in de samenwerking tussen
verschillende partijen. De doorstart van het dorpsblaadje De Buurtkakel is hier

•

door Piet Helmholt

een voorbeeld van.
Voor mijn werk in het dorp is de Buurthuiskamer een waardevolle plek: hier
hoor ik wat er speelt, krijg ik tips, vang ik signalen op en attenderen de mensen

•

Bezoek Christen Unie over hun manifest
Waardig Ouder Worden

mij wanneer er zorg is over iemand of iets.
De Buurthuiskamer is voor mij als buurtwerker een uitstekend hulpmiddel om

Voorkómen van ﬁetsincidenten,

•

Eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan,
door Addie van Rossum

mijn werk goed uit te voeren!
•

Frans van Wely vertelt over zijn reizen naar Iran

•

Valpreventie en gezonde leefstijl, door TSN
Thuiszorg

•

Thuisverpleging en mantelzorgondersteuning,
door TSN Thuiszorg

•

Lezing Jan Oomkes over Aduard 800

•

Lezing schrijfster Lies van der Wal over haar
nieuwste boek

•

Informatie Hoorcentrum Westerkwartier

•

De organisatie van de 4-mei herdenking,
door Roelf Pijpker

•

Reisverslag Marokko door Johan Kuilman

•

Film van het Openluchtspel Aduard 800

•

Lezing Winnie van Hasselt: “De oorlog van mijn
vader”

•

Presentatie door huisarts Wierda en collega over
de praktijk in Aduard

•

Presentatie door imker Jetze Dijkstra

•

Informatie door Brandweer Grootegast over
preventie

Jan Pegels van de Praktijk voor fysiotherapie
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‘In de praktijk hoor
ik van mijn cliënten
enthousiaste
verhalen over de
Buurthuiskamer.’

Als fysiotherapeut ben ik ook betrokken bij de Buurthuiskamer en zijn mijn
ervaringen divers.
Een belangrijke activiteit is het mede organiseren en mede geven van
valpreventie, dit in samenwerking met de Buurthuiskamer. Ook heb ik de
veiligheid van de Buurthuiskamer bekeken en advies gegeven over bijvoorbeeld
verhoging bij de ingang en een leuning.
Er zijn ook plannen dat ik in de toekomst een voorlichtingspraatje ga houden in
de Buurthuiskamer. Hier kunnen de bezoekers hun voordeel mee doen.
Verder ben ik betrokken bij het Projectplan Aduard 825 Park en daar zie ik
mogelijkheden om na de realisatie van dat park het bewegen voor ouderen te
stimuleren.
In de praktijk hoor ik van mijn cliënten enthousiaste verhalen over de
Buurthuiskamer. Ze praten graag over de verschillende activiteiten die daar
georganiseerd worden. Ik vind het goed dat de Buurthuiskamer er is. De mensen
kunnen elkaar ontmoeten en ik hoop dat ze daardoor meer contacten hebben en
ervaringen kunnen uitwisselen. Wat ik goed vind is de wisselwerking: de een doet
dit en de ander doet dat. Dat stimuleert elkaar.
De Buurthuiskamer is een prima aanspreekpunt om iets te organiseren of om
voorlichting te geven.
Mensen hebben het gevoel dat de zorgvraag minder is geworden. Of dat zo is
kan ik niet zeggen omdat de zorgvraag van veel factoren afhangt. Bijvoorbeeld
door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe en door minder vergoeding van de
verzekeringen neemt het weer af. En zo zijn er meer invloeden op de mensen. Dat
maakt het meten lastig.

Korrie ter Laak: vrijwilligster bij het koken
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Ik werk veel met rauwkost en fruit, het liefst onbekend fruit zoals bijvoorbeeld
granaatappel. Ook maak ik graag stoofschotels, hartige taarten, pizza’s en dat
soort werk klaar. Ik kijk wat er voorhanden is, wat in de aanbieding is en laat
mijn fantasie zijn werk doen. Vandaar dat ik zeg, ik ben van het betere gooi- en
smijtwerk.
Het is absoluut niet zo dat de gasten alleen maar Hollandse pot willen,
integendeel, de mensen staan open voor andere culturen, de gasten vinden

‘Koken voor een groep
geeft zoveel blijde
gezichten!’

het lekker wat wij voorzetten. Aan tafel hebben we altijd veel plezier. Eén dame
lust bijvoorbeeld geen warme kaas en laatst had ik per ongeluk toch iets met
kaas gemaakt. Zoiets levert soms hilarische toestanden op.
Ik heb veel vrijheid in het bereiden van de maaltijden. Kan zelf het menu
bepalen, zelf de inkopen doen. In het verleden werkte ik wel samen met een
andere vrijwilliger, tegenwoordig kook ik alleen. Mét assistentie van Hans
natuurlijk.
We hebben als koks allemaal onze eigen kookstijl en koken bij toerbeurt. Af en
toe hebben we overleg onder leiding van Loes, de buurtwerker. Als iemand een
keer niet kan, vallen we voor elkaar in.
Achttien jaar lang was ik kooklerares in het vmbo. Ik heb met plezier les
gegeven maar op een gegeven moment was ik helemaal klaar met alle hectiek
binnen het onderwijs.
In die tijd leerde ik mijn man kennen die charterschipper is. Op ons vorige
schip heb ik een aantal jaren bij hem voor de groepen gekookt, op ons huidige
schip gebeurt dat veel minder.
Via iemand van de kerk kwam ik terecht bij de Buurthuiskamer; zij wist dat ik
graag kook en vroeg me of ik haar plaats wilde innemen. Dat heb ik nu een
aantal jaren met plezier gedaan en ik vind het nog steeds leuk!
Voor de gasten betekent het samen eten er even uit zijn, gezelligheid. Ik ben

Uitstapjes vanuit de
Buurthuiskamer in 2017
•

Mosterdmuseum Eenrum

•

Fraeylemaborg Slochteren

•

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde

anderen niet. En omdat net toen een paar mensen jarig waren heb ik voor de

•

Museum Wierdenland Ezinge

één haar lievelingsmaal van aardappelen, rode kool en hachee gemaakt. En

•

Vaartocht Reitdiepveer

•

Poffert eten bij tante Til in Enumatil

•

Ot en Sien museum Surhuisterveen

•

Museum Henk Helmantel Westeremden

middag eten maar eenmaal per maand ook ’s avonds. Dat heeft weer een aantal

•

Eemshotel Delfzijl

nieuwe mensen getrokken. Fijn, want we willen er immers voor zoveel mogelijk

•

Kerstmarkt Dokkum

•

Lauwersoog (tweemaal)

niet alleen kok maar ook gastvrouw. Zoals ik al zei, we hebben plezier met
elkaar, maar ook goede gesprekken. We kennen elkaar immers al een hele tijd
en de mensen willen hun verhalen delen.
Laatst vroeg ik “Hadden jullie vroeger een verjaardagmaal?” Sommigen wel,

een ander wilde graag poffert eten, ik heb toen gebakken en gekookte poffert
geserveerd.
In de begintijd van de Buurthuiskamer hadden we ongeveer 18 mensen te eten,
dat aantal liep langzamerhand terug door overlijden en verhuizing. Omdat er
geen nieuwe mensen bij kwamen is het goed dat we nu niet alleen tussen de

inwoners zijn.
Waarom dit werk voor mij zo waardevol is? Koken voor een groep geeft zoveel
blijde gezichten!

Hans de Groot: bezoeker en vrijwilliger bij verschillende activiteiten
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‘Toen de Buurthuiskamer er nog niet was,
zat ik veel meer thuis.
Dat geldt voor meer
mensen.’

’s Morgens, en ook op zondagmiddag, ga ik gezellig koffiedrinken en met de
mensen praten.
Op donderdag maak ik de tafel klaar voor de gezamenlijke maaltijd. Eerst werd
er alleen tussen de middag gekookt, maar nu koken we één keer in de maand
’s avonds. En dan komen er veel meer mensen. Ik maak dan alles netjes en ik
eet natuurlijk ook mee. Soms haal ik mensen op die niet zelf kunnen komen,
of ik breng eten naar iemand toe. Het is mooi dat je zo wat voor elkaar kunt
betekenen.
Ik vind de Buurthuiskamer uitstekend en wil hem niet missen! Toen de
Buurthuiskamer er nog niet was, zat ik veel meer thuis. Dat geldt voor meer
mensen, voor de meesten die hier komen zou het heel jammer zijn als het zou
verdwijnen.
Toen de Buurthuiskamer werd geopend had ik een geel hesje aan en moest ik
zorgen dat de fietsen goed gestald werden. Met Coby, mijn begeleidster vanuit
De Zijlen, ben ik destijds wezen kennismaken, zo begon het.
Ik doe graag mee aan de uitstapjes. Laatst zijn we naar het Veenkoloniaal
Museum in Veendam geweest en een keer naar het Busmuseum. Ook een paar
keer naar Lauwersoog, om een visje te eten. Alleen ga ik niet naar die dingen
toe, dat is me dan te ver weg.
Op maandag en woensdag ga ik niet naar de Buurthuiskamer, dan werk ik bij
de dagbesteding van De Zijlen. Daar doe ik verschillende dingen, als bijrijder
op de bus van het Zonnehuis begeleid ik mensen naar activiteiten zoals
bijvoorbeeld de zanggroep en ik werk in de dierenweide.
Ik heb zo altijd wel wat te doen. Bij de Buurthuiskamer zet ik ook om de 14
dagen de container bij de weg.
Ik ben opgegroeid op een boerderij en later heb ik altijd in het dorp gewoond.
Ik woon zelfstandig en met alles wat ik zo in een week doe kan ik me goed
redden. Ik ken veel Aduarders, het zijn gezellige mensen en ik voel me hier
thuis.

Coby Oldewarris: ambulant begeleider bij De Zijlen
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De Buurthuiskamer is een heel mooi initiatief. Elke maand neem ik met Hans
het activiteitenprogramma van de Buurthuiskamer door en dan kijken we
aan welke dingen Hans die maand zal meedoen. Het is een heel gevarieerd
programma, er zitten altijd wel bijzondere dingen bij. Hans trekt er niet
makkelijk alleen op uit en samen met anderen gaat hij wel graag op stap.
Ik zie de Buurthuiskamer als een heel toegankelijke voorziening, het is
geweldig dat er zoveel vrijwilligers zijn die van alles doen. In het aanbod aan
activiteiten zit voor iedereen wel wat. Mooi dat het ook op zondag open is, die
dag wil anders nog wel eens lang duren.
Elke vrijdag kom ik bij Hans, we eten dan samen een broodje en ondertussen
vertelt hij me uitgebreid over het reilen en zeilen van de Buurthuiskamer.
Vanuit De Zijlen vinden we het belangrijk dat de mensen kunnen meedoen in
de samenleving.

‘Vanuit De Zijlen
vinden we het
belangrijk dat de
mensen kunnen
meedoen in de
samenleving.’

Activiteiten voor / samenwerking in het dorp in 2017
•

Maandelijks wordt de Buurtkakel uitgegeven, zowel

•

op papier als digitaal. Eind van het jaar werden 415
exemplaren gedrukt en waren er 95 digitale lezers. Het
blaadje bevat berichten vanuit de Buurthuiskamer, maar

één van de locaties.
•

Buurthuiskamer. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.
•

samen de locaties waar dorpsbewoners van een Walking Lunch

Dorpsbewoners kunnen op werkdagen tussen 10.00 –
12.00 uur hulpmiddelen lenen vanuit het depot van de

Op werkdagen kan iedereen tussen 10.00 – 12.00 uur

konden genieten.
•

Installatie burgemeester Zuidhorn bijgewoond

•

10 November, Sint Maarten, groep 1 en 2 van de basisschool
bezoeken de Buurthuiskamer.

houdbare producten inleveren bij de Buurthuiskamer ten
behoeve van de Voedselbank Westerkwartier.
•

•

Bevrijdingsdag: pannenkoeken eten in de Buurthuiskamer
voor de dorpsbewoners

•

Vanuit de Buurthuiskamer hebben mensen meegewerkt
aan de Dorpswandelingen in het kader van Aduard 825.

20 december, kerstwandeling voor de kinderen van de
basisschool. Tussen half 5 en 8 uur wordt op verschillende plekken

Dorpsbewoners kunnen op werkdagen tussen 10.00 –

in het dorp een Kerst-scene gespeeld en de kinderen doen zo ook

12.00 uur boeken lenen, ruilen en inbrengen.
•

Deelname aan de Landelijke Burendag: MFC De Meeden,
Kloostermuseum, het Hoge Hof en de Buurthuiskamer vormden

ook nieuws van allerlei andere organisaties in het dorp.
•

Deelname aan de Schuurverkoop in het dorp; Buurthuiskamer is

de Buurthuiskamer aan.
•

Kersttaart maken met kinderen uit het dorp.

•

Vanuit de Buurthuiskamer werden inwoners betrokken bij de
plannen herinrichting Burg. Seinenstraat.

Klaas Hendrik Postmus: bezoeker en sjoeler
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‘De Buurthuiskamer
helpt mij in het maken
van contacten.’

Voorheen vond ik van de dorpskrant ‘de Heemkakel’ dat deze het sociale
gebeuren in het dorp weer gaf. Ik las hierin ook de vele activiteiten die de
Buurthuiskamer organiseerde.
Nu de Heemkakel niet meer bestaat, vind ik dat de Buurthuiskamer deze
sociale vorm heeft doorgezet. En daar ben ik blij mee, want ik vind dat deze
sociale vorm voor het dorp Aduard belangrijk is.
Ik hoorde op straat de verhalen over de Buurthuiskamer, dat het een actieve
club is en dat de sfeer er goed is. In een vertrouwelijk gesprek met Loes
Lestestuiver van de SwgZ, gaf ik aan wel behoefte te hebben aan een praatje
en ook zocht ik iemand om rummikub mee te spelen.
Ik ben zelf slechtziend en pluk niet zomaar mensen van de straat om contact
mee te leggen.
Dit is voor mij gewoon te moeilijk, het was dan ook Loes die mij op het spoor
van de Buurthuiskamer heeft gezet.
Voor mij, en misschien ook wel voor anderen, is de drempel om de
Buurthuiskamer in te stappen, minder hoog dan zo maar bij iemand op visite te
gaan. Andersom is dit, denk ik, ook zo. Niet iedereen neemt zo maar iemand op
visite in huis.
De Buurthuiskamer is vrij toegankelijk en open voor iedereen en ik heb ervaren
dat de Buurthuiskamer het leggen van contacten voor mij gemakkelijker heeft
gemaakt.
De spelletjesmiddag is voor mij de middag. Hoewel ik op zoek was naar iemand
om te rummikubben, ben ik nu een verwoed liefhebber van het sjoelen.
Ik vind het mooi om te ervaren dat er zorg voor elkaar is. Men haalt elkaar op
en brengt elkaar naar huis. Ook vind ik het positief dat er geen alcohol wordt
geschonken en ervaar ik de sfeer ook als gemoedelijk.

Hermien van der Veen-van Dijk: docent op de basisschool in Aduard
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Hermien heeft het initiatief genomen om de mensen van de Buurthuiskamer
te betrekken bij activiteiten op school. Het is op school een vast onderdeel
geworden om contact te hebben met de Buurthuiskamer.
Op school vinden regelmatig activiteiten plaats waar de Buurthuiskamer bij
betrokken is, zoals: een high tea, het kerstspel. Ook zijn er vrijwilligers van
de Buurthuiskamer die jureren bij een verhalenwedstrijd of helpen bij een
historische wandeling door het dorp.
Hermien is heel enthousiast over de Buurthuiskamer: een prachtig initiatief.
Het is een meerwaarde voor het dorp. In Aduard kun je gerust oud worden!

‘Regelmatig hebben
wij op school
activiteiten waar de
Buurthuiskamer bij
betrokken is’

Ook de Buurtkakel vind ik een mooi krantje. Ik denk dat de Buurthuiskamer
een meerwaarde heeft tegen eenzaamheid. Het is een ontmoetingsplek,
je kunt ergens terecht en het houdt de mensen geestelijk en lichamelijk in
beweging.
De school wil de uitstraling hebben dat deze midden in het dorp staat
en meedoet. Dus ook met de Buurthuiskamer. De school staat midden in
de gemeenschap en kan gezamenlijk met de Buurthuiskamer meedoen
aan het ontmoeten van jong en oud. Ik vind het heel belangrijk dat oud
en jong elkaar ontmoeten en kennis met elkaar maken. Dat ze informatie
uitwisselen, van elkaar kunnen leren en begrip voor elkaar hebben.

De Buurthuiskamer
Kloosterstraat 19
vraag@buurthuiskameraduard.nl
06-26795024
www.buurthuiskameraduard.nl
www.facebook.com/Buurthuiskameraduard

Jan Arkema: bezoeker mannensoos en boekbespreker
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‘Als het een goed
initiatief is, dan moet je
er aan mee doen!’

De eerste keer dat ik in de Buurthuiskamer kwam was bij de ‘boekenpraat’
met Marijke Lap. Ik kwam daar in gesprek met andere mannen die mij
attendeerden op de mannensoos. Deze is één keer in de veertien dagen op de
maandagmorgen.
Eerlijk gezegd stelt de opzet van de mannensoos niet zoveel voor, maar de
opbrengst des te meer.
Het is de gezelligheid, het met elkaar in gesprek gaan en vooral: het is
leerzaam.
Ik steek iedere keer weer veel op van de verhalen van anderen. Weet nu meer
over postduiven, over de jacht, over bier en wijnsoorten enz. Ik heb er nieuwe
mensen leren kennen en nieuwe contacten opgedaan. Dat de mannensoos
in trek is blijkt wel uit het feit dat mensen die verhuisd zijn, blijven komen.
Naast dat ik naar de mannensoos ga ben ik ook gevraagd om regelmatig een
boekenpraatje te houden. Men zocht een opvolger en zag deze wel in mij. Na
een korte twijfeling heb ik ja gezegd.
En eerlijk gezegd: Ik vind het leuk om te doen!
Het vraagt wel enige voorbereiding en je moet er goed op letten dat wat
je rond laat gaan ook weer in de goede volgorde terugkomt. Om boeken te
bespreken leg ik deze op volgorde in een doos, ik bespreek dan een boek, geef
deze door en uiteindelijk krijg ik hem dan weer terug. Onderwerpen die ik heb
behandeld of ga behandelen zijn bijvoorbeeld: de schrijvers van Aduard en hoe
het taalgebruik voor 1900 was en hoe dit nu is anno 2018.
Tijdens de Walking Dinner, een wandelroute in het kader van Burendag
door het dorp, mocht ik bij het van Starkenborghkanaal het verhaal over het
ontstaan van het kanaal vertellen. Eerlijk gezegd wist ik niet het fijne ervan,
maar de kennis die ik wel had heb ik vol overgave gebracht en ik heb het
verhaal afgesloten met een gedicht.
Het is fijn om zo een bijdrage te kunnen leveren, want de Buurthuiskamer is
een goed initiatief. En als een initiatief goed is, dan moet je er aan mee doen is
mijn motto.
De Buurthuiskamer is niet meer weg te denken uit het dorp Aduard.
Zou de Buurthuiskamer er niet meer zijn, dan is dit voor een groep mensen een
ramp.
De Buurthuiskamer is hun ‘uitje’, hun contact met anderen.
Er is zorg voor elkaar en dat is een heel mooi gegeven.

Egbert Holtrop: helpt als vrijwilliger
bij tal van zaken en kan altijd gebeld worden
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Ik zeg altijd: bel me maar als er wat is. Wanneer er een beroep op mij gedaan
wordt dan ben ik er. In mijn werk voor de Buurthuiskamer heb ik een mooie
vrijetijdsbesteding.
Er is door de week heen altijd wel wat voor me te doen. Bij grotere bijeenkomsten moeten extra tafels worden bijgezet. Ik sta op de lijst van
koffieschenkers. Ik breng de Buurtkakel rond. Op NL Doet meld ik me aan voor
klussen bij mensen in het dorp. Ik help bij de jaarlijkse schuurverkoop; vanuit
het dorp wordt er dan veel aangeleverd en voor de Buurthuiskamer brengt
dat mooi wat geld in het laatje. Op donderdag wordt er in de Buurthuiskamer

‘Van de kant van de
gemeente mag wel wat
staan tegenover al die
belangeloze inzet”

gekookt en dan haal ik daar eten voor mijn buurvrouw.
Ze kunnen me altijd bellen, ook bijvoorbeeld als er vervoer nodig is. Ik ben
niet iemand om stil te zitten en was altijd al wel actief. In het verenigingsleven
was ik penningmeester, eerst bij de plaatselijke muziekvereniging en later bij
de zangclub. In de tijd dat de zangclub ophield te bestaan, kwam ik Erna, onze
vrijwillig coördinator, tegen en zei haar dat ik wel vrijwilliger wilde worden.

Aantal gasten in 2017

De Buurthuiskamer betekent veel voor het dorp, het is er altijd gezellig. Op
de koffieochtenden zie je meestal hetzelfde groepje, andere mensen lijken er

Berekening aantal gasten:

2017

2016

niet zo’n behoefte aan te hebben om hier naar toe te komen. Je ziet hier ook

Activiteiten

1840

1475

110

115

715

552

282

306

60

-

3007

2448

vooral de mensen uit de directe omgeving van de Buurthuiskamer, minder
die wat verder weg in het dorp wonen. Als er daarentegen een lezing of een
presentatie is, dan kan zomaar de ruimte helemaal vol zijn, we zien dan ook
regelmatig nieuwe gezichten.
Als vrijwilliger doe ik van alles, maar ik kom ook graag bij verschillende

Zondagmiddagopenstelling 22 x,
gemiddeld 5 gasten
Koffiedrinken 143 x,
gemiddeld 5 personen

activiteiten. Op maandagochtend bijvoorbeeld bij de mannensoos waar allerlei

Buurttafel 47 x

onderwerpen worden besproken. Vanuit de soos organiseren we af en toe op

gemiddeld 6 gasten

een avond een bier- of wijnproeverij. We hebben de muziekochtenden en met
mijn vrouw gaan we regelmatig mee met de uitstapjes. En we doen mee aan de
stamppot-buffetten.
Het is goed dat er zoveel vrijwilligers zijn bij de Buurthuiskamer. Volgens mij
zijn het allemaal mensen die wat tijd over hebben en graag iets doen voor de

Buurttafel ’s avonds 3 x,
gemiddeld 20 gasten
Totaal gasten
Toename ten opzichte van 2016:

559

medemens. Misschien geldt zowel voor de bezoekers als voor de vrijwilligers
wel dat we tegenwoordig niet meer zo snel lid worden van een vereniging

Verklaring: De activiteitencommissie is actief

maar wel betrokken willen zijn bij de mensen in het dorp. De Buurthuiskamer

sinds november 2016, waardoor meer activiteiten.

past in déze tijd want de mensen willen toch gezelligheid, en graag iets zinvols

Regelmatig is de ruimte, met tegen de 30 bezoekers,

doen.

vol.

Tegen de beleidsmakers, ook van straks de nieuwe gemeente Westerkwartier,

De ‘gewone’ koffie ochtenden hebben structureel

zou ik willen zeggen: de Buurthuiskamer moet blijven, dus zorg voor voldoende

meer aanloop.

financiële ondersteuning. Onze vrijwillig coördinator en de buurtwerker doen
zo hun best, net zoals al de vrijwilligers. Daardoor loopt het zo goed en is de
Buurthuiskamer een centraal en belangrijk punt geworden in het dorp. Van de
kant van de gemeente mag wel wat staan tegenover al die belangeloze inzet.

De Buurttafel ’s avonds (per oktober eens per
maand) trekt meer gasten dan de Buurttafel
’s middags.

Dokter Wierda van Gezondheidscentrum Aduard
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“Het lijkt mij goed
dat er ook andere
activiteiten ontwikkeld
worden zoals wandelen
en zwemmen.”

Met de buurtwerker heb ik goed contact. Dat vind ik prettig in een
tijd van schaalvergroting in de zorg. In de Buurthuiskamer heb ik een
voorlichtingspraatje gehouden en ik maak gebruik van de Buurtkakel om
mededelingen te plaatsen. Ik vind het fijn dat de Heemkakel een vervolg heeft
gekregen.
De Buurthuiskamer is een mooie aanvulling voor het dorp. Het draagt bij
aan de cohesie en de mensen kunnen ervaringen en informatie uitwisselen.
Ook wordt de mantelzorg gestimuleerd, men denkt aan elkaar en zorgt voor
elkaar. In mijn praktijk hoor ik van patiënten enthousiaste verhalen over de
Buurthuiskamer. Of wordt met het maken van een afspraak rekening gehouden
met een activiteit in de Buurthuiskamer. Ik heb wel het idee dat een selecte
groep mensen gebruik maakt van de Buurthuiskamer, zij hebben veel plezier
en doen activiteiten naar eigen mogelijkheid en kunnen. Er zijn mensen die om
wat voor reden dan ook absoluut niet naar de Buurthuiskamer willen. Het is
moeilijk om deze mensen over de drempel te krijgen. Terwijl het voor sommige
mensen juist heel goed kan zijn om mee te gaan doen aan de activiteiten van
de Buurthuiskamer.
Het lijkt mij goed dat er ook andere activiteiten ontwikkeld worden zoals
wandelen en zwemmen.
Voor mijn praktijk is het over en weer contact met de buurtwerker goed, dat
gaat via een korte lijn. En de mogelijkheid om voorlichting te geven in de
Buurthuiskamer is goed.
Of de Buurthuiskamer invloed op de zorgvraag heeft kan ik niet beantwoorden.
Ik heb geen cijfers. Wel is het zo dat de zorgvraag toeneemt wanneer mensen
met elkaar praten over hun ziekten. Maar dat kan ook een preventieve
uitwerking hebben.

Katharina Bosch, voorzitter Dorpsbelangen Aduard
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Dorpsbelangen
Als voorzitter van Dorpsbelangen ervaar ik dat de contacten erg goed zijn.
Ik kan altijd zo bij de Buurthuiskamer naar binnen lopen. De lijnen zijn kort
en daardoor kun je ook gemakkelijk een beroep op elkaar doen.
Het mooie en ook belangrijke van de Buurthuiskamer vind ik, dat het de
levensloopbestendigheid verhoogt doordat er veel activiteiten worden

‘de Buurthuiskamer
verhoogt de
levensloopbestendigheid’

georganiseerd. Hierdoor blijven veel bezoekers, met name senioren, komen.
Het is een ontmoetingsplek die gezellig is, zo gezellig zelfs dat mensen die
verhuisd zijn naar elders blijven komen in de Buurthuiskamer, ze zijn er aan
gehecht.
Ik vind juist dat ontmoeten zo belangrijk, omdat dit het sociaal isolement van
kwetsbare groepen vermindert.

Een vrijwilliger met een X-factor
De Rabobank nodigde vrijwilligersorganisaties uit

De Buurthuiskamer creëert saamhorigheid, cohesie en integratie doordat ze

om bijzondere vrijwilligers aan te melden. In een

activiteiten van binnenuit organiseert die naar buiten gericht zijn.

heel feestelijke bijeenkomst werd in april Erna

Hierdoor staat de Buurthuiskamer open voor alle mensen uit het dorp, het is

van der Hoek, de vrijwilligerscoördinator van de

dan ook zeker geen gesloten club.

Buurthuiskamer, gekozen tot “vrijwilliger met een

Mooi zijn de voorbeelden van het snert verkopen, of de kniepertjes. En

X-factor”.

ook de samenwerking met de lagere school, waarbij de Buurthuiskamer,

Vergaderingen van de vrijwilligers

bijvoorbeeld, onderdeel is van het levend Kerstverhaal en van het Sint
Maarten zingen. Als Dorpsbelangen kun je dit soort initiatieven alleen maar
toejuichen. Het is een mooie vorm van integratie die belangrijk is voor het

Twee keer was er een overleg van de mensen
die koken, maandelijks een overleg van de

dorp voor nu en voor de toekomst.

activiteitencommissie, en maandelijks een overleg

De toekomst waarbij je niet alleen mentaal, maar ook fysiek gezond oud wilt

Loes Lestestuiver van de Stichting Welzijn

van de Buurtkakel-redactie.

worden.

ondersteunde de bijeenkomsten.

Het zou mooi zijn als Dorpsbelangen en de Buurthuiskamer hier samen iets

Veranderingen in het vrijwilligersbestand

voor elkaar kunnen betekenen. Dit kan door, bijvoorbeeld, mee te denken en
mee te werken aan het het Aduard825 park. Je zou er aan kunnen denken dat
de Buurthuiskamer de Jeu des Boules gaat onderhouden. Op deze wijze vindt
er een mooie vorm van integratie plaats, waarbij het meedenken, invullen
wordt versterkt voor en door alle leeftijden. Een integratie die goed is voor
de mens en voor het dorp.

Er meldden zich nieuwe vrijwilligers voor
de vormgeving van de Buurtkakel en de
activiteitenflyer, voor de muziekochtend, voor de
boekenpraat, voor het koken en voor het ICTspreekuur.
Eén vrijwilliger verhuisde en moest daarom zijn
vrijwilligerswerk beëindigen.
Helaas overleed Jan Kooy in februari. Jan was één
van de grondleggers van de Buurthuiskamer.
De Buurthuiskamer telde aan het eind van 2017
45 vrijwilligers.
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Wat deed het bestuur in 2017?

Activiteiten die het bestuur heeft ondernomen:
•

De ANBI status is aangevraagd en verkregen.

Het bestuur vergaderde 4 maal, in februari, mei, september en

•

De akoestiek in de Buurthuiskamer behoeft verbetering. Bij het

november.

Oranjefonds en de Rabobank is in totaal € 6.000,- aangevraagd

Per 1 oktober trad secretaris Jaap de Jong af, hij werd vervangen door

en verkregen. De werkzaamheden zullen in 2018 worden
uitgevoerd.

Diny Rankenberg.
Het bestuur belegde in oktober een vergadering voor en met de

•

De Buurthuiskamer schreef zich voor verschillende acties in: de

vrijwilligers; allerlei lopende zaken kwamen in deze bijeenkomst aan

Rabo Clubkas Campagne, de Specsaversteunt actie, de Meer dan

de orde.

Handen vrijwilligersprijs.
De Buurthuiskamer ontving giften van het Ouderenplatform en de

Financiën

Ontmoetingskerk. In het zoeken naar financiële middelen trekt de

Gedurende het gehele jaar stond het onderwerp “Financiën” op

Stichting op met het bestuur van de Buurthuiskamer Zuidhorn. Zo

de agenda. In 2013 zegde de gemeente toe om voor een periode

zijn er in 2017 gesprekken geweest om onderzoek te laten uitvoeren

van 5 jaar de huur te betalen; de Stichting Welzijn gemeente

naar de maatschappelijke meerwaarde van Buurthuiskamers

Zuidhorn stond garant voor de energielasten. Omdat in 2018 de

waardoor mogelijk ziektekostenverzekeraars verleid worden om een

eerste 5 jaren voorbij zijn, onderhandelde het bestuur met de

structurele bijdrage te doen.

gemeente, met de SWgZ en met de verhuurder over de toekomst
van de Buurthuiskamer. Ingaande 2018 betaalt de gemeente 2/3

Scholing vrijwilligers

deel van het eerdere huurbedrag; het resterende 1/3 deel zal de

Door het Oranjefonds was subsidie beschikbaar gesteld voor

Buurthuiskamer zelf moeten opbrengen. De Buurthuiskamer heeft

scholing van de vrijwilligers. De zorgaanbieder ZINN leverde een

hiermee een inspanningsverplichting; mocht het ondanks velerlei

scholingsaanbod maar dit aanbod bleek niet te voldoen aan de

inspanningen niet lukken om het benodigde geld bijeen te krijgen

behoeften van de vrijwilligers. In 2018 wordt verder gezocht naar een

dan wil de gemeente garant staan.

passend programma.

De Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn betaalt tot 2019 stroom,

En verder

water en gas. Hoe dit na 2018 zal zijn is afhankelijk van de nieuw te

•

Het pand van de buurthuiskamer werd door een fysiotherapeut

•

Het bestuur checkte de verschillende lopende verzekeringen. In

•

Enkele malen kwam er een vraag vanuit (een groep uit) het dorp

gecontroleerd op goede toegankelijkheid en veiligheid.

vormen gemeente Westerkwartier.

2018 wordt dit verder opgepakt.

Met de verhuurder, de gebroeders Wubs, is afgesproken dat het
huurcontract onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet, echter
niet voor een periode van 5 jaar, maar met een jaarlijks contract.

om gebruik te maken van de Buurthuiskamer. In de beoordeling

Er ligt dus een taak voor bestuur en medewerkers om inkomsten te

toetst het bestuur steeds aan de hand van de doelstelling die in
de statuten is vastgelegd.

genereren. In hoofdstuk 1 noemden we al hoe de vrijwilligers zich
inspannen op dit gebied.

•

Er werd een activiteitenbanner aangeschaft.

•

Het bestuur besprak hoe om te gaan met foto’s op Facebook en
de jaarlijkse verzameling van foto’s.
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Samenstelling bestuur op 31 december 2017

Het bestuur zal contact zoeken met de Vereniging van

Roelf Pijpker

voorzitter

Dorpsbelangen over de verspreiding van de Buurtkakel.

Hebe Bosker

penningmeester

Diny Rankenberg

secretaris

Erna van der Hoek

algemeen bestuurslid, coördinator vrijwilligers

Toos de Bree

algemeen bestuurslid

De akoestiek in de Buurthuiskamer zal worden verbeterd en de
berging voor de hulpmiddelen en de tuinspullen zal worden vergroot.
Tevens zal het kantoortje worden opgeknapt
Nagedacht zal worden over eventuele scholing van vrijwilligers,

Vanuit de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn is Loes Lestestuiver

evenals over het vrijwilligersbeleid in bredere zin.

als buurtwerker adviserend en ondersteunend aan bestuur en

Verzekeringen blijft een punt van aandacht, het is zaak dat alles

vrijwilligers.

hieromtrent goed is geregeld.

De plannen voor 2018
De vrijwillig medewerkers zullen in 2018 enthousiast en onvermoeid
doorgaan met hun vele activiteiten. Daar waar mogelijkheden zich
voordoen zullen zaken worden verbeterd en nieuwe zaken worden
opgepakt.
Medewerkers en bestuur blijven zich inspannen om inkomsten te
genereren en daarmee de Buurthuiskamer te behouden. Het bestuur
zal zich onder meer beraden over een donateursactie en over het
werven van adverteerders voor de Buurtkakel. Ook blijft het bestuur
in gesprek met de Buurthuiskamer Zuidhorn voor het vinden van
structurele financiers.

In de jaaragenda staan al een aantal data ingevuld: NL Doet op 10
maart, de lustrumviering op 21 april met een jubileumuitgave naar
aanleiding van het 1e lustrum, de Open Dag voor inwoners en
organisaties uit het Westerkwartier op 16 juni.
En: na vijf jaar is het goed om ons af te vragen of we de beoogde
doelgroep voldoende bereiken, of we mogelijk de doelgroep moeten
aanpassen. Pas op de plaats maken en van daaruit weer volop verder
gaan.

