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Jaarverslag van de Buurthuiskamer PAND10A in Zuidhorn april 2018 - april 2019
Dit is alweer het tweede jaarverslag van de buurthuiskamer PAND10A in Zuidhorn.
Het bestuur is in deze periode niet gewijzigd en bestaat dus uit:
J. Zwier-Houweling voorzitter
J. Dijkstra
secretaris
K. Balkema
penningmeester
N. Dijkstra
lid
L. Hoogstra
lid
Aanvankelijk bestonden er grote zorgen over de vraag of Sociaal Werk De Schans de
verplichtingen die de SWGZ op zich had genomen t.a.v. de Buurthuiskamer zou overnemen,
wat nodig was voor het voortbestaan van de buurthuiskamer. Na kennismaking met de heer
Joep Schuringa, de kwartiermaker van De Schans, waren wij gerustgesteld en bleek de
samenwerking met deze organisatie net zo soepel te gaan verlopen als die met de SWGZ was
geweest.
Na de feestelijke viering van het 1-jarig bestaan op 8 april 2018 is de organisatie van het
beleid van PAND10A geïntensiveerd.
Diverse commissies bogen zich over specifieke taken:
- De PR commissie
- De activiteitencommissie
- De interieurcommissie
- De ‘markten’ commissie
- De ‘Mannensoos’ commissie
- De ‘catering’ commissie
- De Lief en Leed commissie
- De huisfotografen
- De ‘Vrienden van PAND10A’ coördinator
- De schoonmaakcommissie
- De wandelcommissie
Alle commissies werden gecoördineerd door het bestuur, waardoor de samenhang werd
gewaarborgd en de financiën in de hand gehouden.
De PR commissie heeft in januari contact gelegd met de Sesam Academie, met de bedoeling
hulp te vragen bij het vergroten van de naamsbekendheid en het ontwikkelen van een
Verdienmodel. Hoewel deze Academie drijft op vrijwilligers, bleken er toch zoveel kosten

aan verbonden te zijn dat wij verder zijn gaan kijken. Sociaal Werk De Schans bleek ook de
expertise die hiervoor nodig is in huis te hebben en samen met het bestuur van de
buurthuiskamer in Aduard zullen we eind deze zomer geschoold worden door de
betreffende medewerker van De Schans ( de naam is mij nog niet bekend – Loes
Lestestuiver, werkzaam bij De Schans en adviseur van de buurthuiskamer in zowel Aduard
als Zuidhorn, verzorgt het contact ).
Verder heeft de PR commissie ‘de PANDKRANT’ in het leven geroepen – een kwartaalblad
waarin naast algemene informatie het programma voor de volgende drie maanden is
opgenomen en waarin steeds meer middenstanders uit het dorp adverteren. Deze krant
wordt in het dorp verspreid en digitaal toegestuurd aan de ‘Vrienden van PAND10A’ en
zusterorganisaties en gebleken is dat steeds meer mensen na lezing van dit blad de
buurthuiskamer weten te vinden.
Dit is ongetwijfeld ook te danken aan de inspanningen van de andere commissies.
Zo spant de coördinator van de ‘Vrienden van PAND10A’ zich succesvol in om deze club te
vergroten.
De activiteitencommissie heeft het programma uitgebreid.
Zo is er nu elke vrijdagochtend een Indonesische Soos, geleid door Imelda Tatuhey, waar ook
mensen uit omliggende gemeenten op af komen. Eind juni organiseert zij een kleine Pasar
waar wij veel van verwachten.
Eén maal in de veertien dagen worden er op maandagmiddag 5 of 6 mensen in hun rolstoel
in het Zonnehuis opgehaald die vervolgens een gezellige middag hebben in de
buurthuiskamer.
Naast de vaste, creatieve workshops is het aantal speciale workshops en presentaties
uitgebreid. De volgende workshops en presentaties werden goed tot zeer goed bezocht:
In mei:
- de workshop “Stijl met Kleur’ door mevrouw H. Veeneman
- de presentatie over Baltrum door Lies van der Wal
In juni:
- Leuk Letteren door Lisette Freriks
- Wandelexcursie naar Abelstok (Gr) met Lies van der Wal.
Juli en augustus – zomerpauze
In september:
- Kleimodellen maken door Petra Paap
- Presentatie over buurtbemiddeling door Fleur de Vries ( deze workshop werd door
ziekte van Fleur uitgesteld tot 16 januari )
In oktober:
- Presentatie over ‘Koolhydraatarm eten’ door Marieke Wijnja
- Workshop ‘Bloemschikken’ door Lisette Freriks
- Workshop ‘Mandala tekenen’ door Antje Wagenaar
In november:
- Lezing ‘Noorwegen’ door Gerrit jan Zwier
- Workshop ‘Glazuur’ door Petra Paap

- Workshop ‘babynestje maken’ door Ineke Sikkema
- Workshop ‘Intuïtief schilderen’ dood Reny Kramer
In december:
- 2x de workshop ‘kerststukjes maken’ door Lisette Freriks
In januari:
- 1x per maand uitleg over de smartphone
- Een gezonde, lekkere start van 2019 door Marieke Wijnja
- Workshop ‘Mandala tekenen’ door Antje Wagenaar
In februari:
- Workshop Vogelkrans maken door Lisette Freriks
- Workshop ‘Keramiek’ door Petra Paap
In maart:
- Workshop ‘Eindeloos Ouderschap’ door Lisette Freriks en Joke Coenraads
De workshops: Theeproeverij, Cupcakes bakken, Wijnproeverij en Mindfulness gingen door
gebrek aan belangstelling niet door.
De maaltijden waren steeds vol- over overboekt (12 tot 18 personen). De snertactie, waarbij
mensen een emmertje snert konden kopen, was een groot succes en zal zeker worden
herhaald.
De wandelcommissie organiseert enkele keren per maand een wandeling die wordt
afgesloten met een kopje koffie in de buurthuiskamer. Het aantal deelnemers is nog niet zo
groot maar groeit wel.
Tijdens de markten die in Zuidhorn worden gehouden bezet de Buurthuiskamer een kraam
waar zelfgemaakte spullen worden verkocht en voorlichting wordt gegeven over de
buurthuiskamer.
De schoonmaakcommissie zorgt er via een rooster voor dat het pand goed schoon blijft
omdat professionele schoonmaak erg duur is.
De huisfotografen zorgen voor foto’s op de website.
De Mannensoos dreigt onder zijn eigen succes te bezwijken. Eénmaal per 2 weken komen
daar zo’n 15 mannen bij elkaar en dat aantal groeit nog steeds.
Twee maal per jaar is er een informatieve/gezellige bijeen komst voor de vrijwilligers. Het
aantal vrijwilligers is constant. Vanwege het groeiende aantal activiteiten zou het goed zijn
als er een paar vrijwilligers bijkomen.
Het bestuur:
- Het bestuur heeft dit jaar in het kader van de nieuwe wet op de Privacy een
privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is aan de vrijwilligers voorgelegd die er
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vervolgens mee hebben ingestemd. Hierna is de verklaring op de website geplaatst:
www.buurthuiskamerzuidhorn.nl
Wij hebben de informatieve avonden van de Westerkwartierse Uitdaging en Goud
Geluk bezocht
Van de RABO bank kregen we tijdens een avond in Tolbert een cheque van €723,waarvoor o.a. 25 stoelen ( €200,- ) zijn aangeschaft omdat de indertijd gratis van ’t
Holt gekregen stoelen zo langzamerhand uit elkaar begonnen te vallen.
Tijdens de Burendag in september hebben we met de subsidie van het Oranjefonds
met plantenbakken de voorgevel van de buurthuiskamer wat zichtbaarder gemaakt,
wat ook bereikt werd door het met eigen breisels bekleden van de voor het pand
staande lantarenpaal en het bankje tegenover het pand.
We hebben geprobeerd het uitzicht vanuit de buurthuiskamer wat te verfraaien
middels muurversiering van het tegenoverliggende pand (van de HEMA ) maar dat is
door financiële problemen niet doorgegaan.
In het voorjaar hebben 2 studentes van de Hanzehogeschool een onderzoek gedaan
naar het effect van het bestaan van buurthuiskamers op het welbevinden van de
bezoekers. Echter in Zuidhorn is het contact met deze dames om onduidelijke
redenen niet echt van de grond gekomen. Op basis van 1 ( ! ) koffiebezoekje aan
PAND10A zijn conclusies getrokken waar wij het absoluut niet mee eens kunnen zijn
Een delegatie van de PvdA bezocht de buurthuiskamer.

Voor het nieuwe jaar zijn er weer allerlei plannen.
We hopen geïnspireerd te worden door de workshop over de verbetering van de
naamsbekendheid en de ontwikkeling van een Verdienmodel.
Er staan weer vele activiteiten voor na de zomer op het programma. In de zomermaanden
zal het aantal activiteiten beperkt zijn door de door vakanties veroorzaakte afwezigheid van
veel vrijwilligers. We proberen toch zoveel mogelijk open te zijn.
Djuke Zwier-Houweling, voorzitter.
Kuyperstraat 1,
9801KK Zuidhorn
Tel. 06 40730836
j.zwier@xs4all.nl

