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                                         Stichting Buurthuiskamer Zuidhorn 
                                                               8 april 2017 – 8 april 2018 

1. Voorwoord 
Op 8 april 2017 opende de buurthuiskamer op feestelijke wijze haar deuren in 
de Nieuwstraat 10A, 9801CS in Zuidhorn, waarbij zo’n 200 inwoners van 
Zuidhorn na de officiële opening door wethouder Bert Nederveen en 
buurtwerker Sandra ter Veen van de SWgZ in Zuidhorn onder het genot van 
een kopje koffie en met een met het logo versierd gebakje de buurthuiskamer 
konden bekijken. De naam in het logo was ingebracht door Henny Vlijm, 
waarna Anneke Hoes het logo ontwierp. 
Aan deze opening was ongeveer 1,5 jaar van gesprekken met de gemeente en 
welzijnsorganisaties in de gemeente vooraf gegaan. De basis van dit initiatief 
was het succes van de buurhuiskamer in Aduard. In gesprekken met andere 
welzijnsorganisaties en met inwoners van de gemeente bleek dat er ook in 
Zuidhorn draagvlak bestond voor de oprichting van een buurthuiskamer. De 
toenmalige directie van het Zonnehuis, de directie van het CCZ  en het 
Steunpunt Welzijn & Mantelzorg  van de SWgZ stonden positief t.o.v. 
samenwerking.   
Ondertussen werd er ook nagedacht over een pand waar de buurthuiskamer 
gevestigd zou kunnen worden. Het was al snel duidelijk dat dit in het centrum 
van het dorp moest staan en toen bleek dat aannemer Albert Notebomer  
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bereid was een deel van het perceel aan de Nieuwstraat in het dorp dat hij aan 
het verbouwen was aan te passen aan de wensen van een buurthuiskamer, was 
de keus snel gemaakt.   
Nadat op 13 december 2016 het College van B & W zich garant stelde voor de 
huur van het pand ten behoeve van een buurthuiskamer kon de concrete 
invulling van de plannen beginnen. 
Het Steunpunt Welzijn zou het kantoor aan de achterzijde van het pand 
betrekken in de verwachting dat fysiek bezoek door de aanwezigheid van de 
buurthuiskamer door mensen als gemakkelijker zou worden ervaren dan 
bezoek aan het Steunpunt op de bovenverdieping van het CCZ. 
Naast de financiële steun van de gemeente kwamen er subsidies van de 
provincie Groningen, de RABO bank, de SWgZ en  de Stichting Plaatselijk 
Belang. 
Bovendien waren er diverse donaties, kortingen en aanbiedingen ( waaronder 
een gratis website ), zodat de buurthuiskamer kon worden ingericht.  
Vele uren shoppen later volgde dus op 8 april 2017 de opening van PAND10A. 
 
2. De organisatie  
Zodra het vaststond dat de oprichting van de buurthuiskamer een feit was, 
werd er bij notaris Smid in Zuidhorn de Stichting Buurthuiskamer Zuidhorn 
opgericht. Het bestuur werd gevormd door: 
J. Zwier-Houweling -  voorzitter 
J. Dijkstra   -  secretaris 
P. Buijs   -  penningmeester (per 1-1-18 opgevolgd door A.W.  
                                                Balkema ) 
N. Dijkstra   -  lid 
L. Hoogstra   -  lid 
Vervolgens werden er vrijwilligers geworven. 
Gezamenlijk werden er plannen gemaakt – de openingstijden werden 
(voorlopig ) vastgesteld, er werden programmapunten aangedragen en op 9 
april ging het eerste programmarooster in. 
 

 



 
 

3. De activiteiten nu en in de nabije toekomst 
Naast de vaste dagdelen waarop koffie of thee gedronken kon worden kwamen 
er ook speciale activiteiten. Zo kon men 1 maal per week een maaltijd 
gebruiken. In eerste instantie kon dat tussen de middag, maar toen duidelijk 
werd dat de bezoekers liever ’s avonds wilden eten, werd er voortaan ’s avonds 
gekookt. Met name de Syrische maaltijden worden zeer gewaardeerd. Maar 
ook de onbeperkt pannenkoeken eten avond werd goed bezocht. Er kwamen 
een Bingomiddag, een creatieve middag en een High Tea op de zondagmiddag.  
In de loop der tijd werden deze activiteiten uitgebreid met een Mannensoos, af 
en toe een tafeldamesavond alleen voor dames, 1 x per 2 weken een  
koffie/theemiddag met clienten uit het Zonnehuis, zowel ’s avonds als overdag 
presentaties en workshops  en er zijn vergevorderde plannen met het CCZ en 
het Zonnehuis om met een groep clienten uit het Zonnehuis in de 
buurthuiskamer te komen eten om daarna door te reizen naar het CCZ om daar 
een voorstelling bij te wonen om daarvandaan na een drankje weer huiswaarts 
te keren. Ook staan 1 of meerdere workshops Arabische Taal en Cultuur op het 
programma. 
Tijdens de Welkom in Zuidhorn markt in oktober 2017 en de Koningsmarkt in 
2018 bezette de buurthuiskamer een kraam, waar zowel voorlichting over de 
buurthuiskamer werd gegeven als (eigengemaakte) spullen werden verkocht. 
Er werden 4 gezellige en informatieve avonden met de vrijwilligers 
georganiseerd, waar iedereen zijn of haar ideeën kon spuien en waar diverse 
commissies werden gevormd die een deelaspect van het geheel onder zijn 
hoede nam. Zo is er nu een activiteitencommissie die zich vooral bezighoudt 
met het programma, een creatieve commissie die het creatieve programma 
onder zijn hoede heeft, een roostermaker, een web- en facebookmaster, een 
mannensooscommissie, 2 huisfotografen, een lief-en-leedcommissie, een 
decoratiecommissie die de inrichting van de buurthuiskamer zal verbeteren, 
een redactie voor de na de zomer te starten Nieuwsbrief en een vrijwilliger die 
de organisatie van ‘Vrienden van PAND10A’ onder zijn hoede neemt.  
 
 
 



 
 
Kortom, er komen steeds nieuwe ideeën bij en steeds meer mensen raken door 
een deeltaak meer betrokken bij de buurthuiskamer. Er zijn nu 41 vrijwilligers.  
Er zijn in dit eerste jaar ongeveer 1200 bezoekers geweest, waarvan sommigen 
meerdere keren de buurthuiskamer bezochten. Dat is een mooi aantal, maar 
kan verder omhoog. Daar zullen we het programma op afstemmen. 
Op dit moment zijn we vooral bezig de PR te verbeteren. Er zijn nog te veel 
mensen die niet op de hoogte zijn van het bestaan van de buurthuiskamer. Dus 
daar valt nog veel te doen. 
Ook het genereren van een inkomen staat nu hoog op de prioriteitenlijst. Nu 
we een jaar hebben gedraaid hebben we een duidelijk kostenplaatje.  
Sandra ter Veen adviseert ons nog steeds en ook zij gaat zich nu nog meer  
buigen over mogelijke inkomstenbronnen. 
De penningmeester is in januari 2018 vanwege priveomstandigheden 
opgestapt en haar plaats is ingenomen door Koos Balkema, die al vrijwilliger 
was en mede de mannensoos organiseerde. 
 
Al met al kijken we tevreden terug op dit eerste jaar. Vooral het feit dat steeds 
meer mensen zich op een of andere manier willen inzetten om  de 
buurthuiskamer tot een succes te maken werkt inspirerend.  
 
Djuke Zwier-Houweling, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 


