
Jaarverslag van de Buurthuiskamer PAND10A in Zuidhorn april 2019 – 2020 
Nieuwstraat 10A, 
9801 CS Zuidhorn 
 
Bestuur 
J. Dijkstra heeft afscheid genomen van het bestuur en er is nog geen vervanger gevonden.  
In deze periode bestaat het bestuur dus uit: 
J. Zwier-Houweling - voorzitter 
Vacature  - secretaris 
K. Balkema  - penningmeester 
N. Dijkstra  - lid 
L. Hoogstra  - lid 
Het bestuur kwam dit jaar 6 x bijeen en had bovendien 4x overleg met vertegenwoordigers van de 
commissies. 
 
Samenwerking en informatiewerving 
 

- De samenwerking met Sociaal Werk De Schans loopt dit jaar nog via Loes Lestestuiver. Zij is 
van meet af aan al betrokken geweest bij de buurthuiskamer in Aduard.  

- Op 3 april 2019 was er overleg van het Platform Welzijn, waar diverse welzijnsorganisaties 
elkaar informeren over hun activiteiten. De volgende bijeenkomst van 9 oktober is 
verschoven naar februari 2020. 

- Met de buurthuiskamer Aduard is regelmatig contact (18 april en 20 augustus 2019). Hier 
worden ideeën uitgewisseld maar dit contact heeft nog niet geleid tot gezamenlijke 
activiteiten. 

- Op 13 mei 2019 was er een bijeenkomst van de Westerkwartierse Uitdaging in Tolbert. Hier 
stond ‘Communicatie’ centraal maar door plotselinge ziekenhuisopname hebben we deze 
bijeenkomst helaas niet kunnen bezoeken.  

- Op 27 juni 2019 bezochten we een informatieve avond van de Westerkwartierse Uitdaging in 
Niekerk over Fondsenwerving.  

- Op 5 september 2019 was er contact met Mariël de Bruijn, eigenaar van ‘ZAAK10’ en 
aangesloten bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, over het vinden en binden van 
Vrijwilligers. Dit onderwerp bleek echter al door De Schans te zijn opgepakt, wat leidde tot 
een bijeenkomst over dit onderwerp op 8 oktober 2019 in het CCZ.  

- Op 19 november 2019 hebben we overleg gehad met Loes Lestestujiver en de 
projectmanager van De Schans Zuidhorn, Esther de Greef, over o.a. de toekomstige 
betrokkenheid van De Schans bij de Buurthuiskamer PAND10A. Helaas kon Rita Hulst, 
leefbaarheidsadviseur bij de gemeente Westerkwartier, niet aanwezig zijn.  

- Steunpunt Welzijn. Dit zetelt in hetzelfde pand als de buurthuiskamer maar functioneert 
zelfstandig.  

- Op 28 februari 2020 was er overleg met Eric Veldwiesch van de Gebiedscoöperatie 
Westerkwartier. Dit contact heeft ertoe geleid dat de buurthuiskamer lid is geworden van 
deze Coöperatie.  

 
De organisatie 
De organisatie van de buurthuiskamer raakt steeds beter op orde. Er is nu een jaardraaiboek waarin 
de structureel terugkerende activiteiten van het bestuur en van de commissies zijn opgenomen.  
 



Activiteiten 
Alle commissies hebben dit jaar weer hun uiterste best gedaan de bekendheid van de 
buurthuiskamer te vergroten en een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten te verwezenlijken.  

- De mannensoos groeide en bloeide.  
- Als kers op de taart van de Indonesische koffieochtenden organiseerden we op 28 juni 2020 

een ‘Pasar Ketji’ – een kleine Indonesische markt – waar in een 6-tal kramen Indonesische 
producten werden verkocht en die werd opgeluisterd door dans, muziek en een keur aan 
lekkere Indonesische hapjes. Een geslaagde, zonovergoten dag die veel publiek trok.  

- De kramen op Koningsdag, de Kom in Zuidhornmarkt en de Kerstmarkt, waar eigengemaakte 
producten werden verkocht, trokken veel publiek. 

- Op 28 januari 2020 kookte voormalig eigenaar van ‘Prieto’ – het bedrijf dat voorheen 
gevestigd was in Nieuwstraat 10 – voor de tweede keer een goedbezochte, heerlijke 
maaltijd. Dit lijkt een jaarlijks terugkerende traditie te worden. 

- Op 9 september 2019 en 13 januari 2013 was er een avond voor de vrijwilligers, waar 
informeel overleg werd gehouden onder het genot van een hapje en een drankje. 

- Verder was er een keur aan workshops, presentaties en maaltijden, die allemaal in een 
steeds aantrekkelijker wordend kwartaalblad – de PANDKRANT10A – uitgebreid van 
informatie voorzien werden aangeboden en die steeds vaker bezocht worden, wat in het 
financieel jaarverslag duidelijk naar voren komt. 

 
Al met al een succesvol jaar, waaraan helaas in maart abrupt een eind kwam door de pandemie. De 
buurthuiskamer ging dicht en het is onduidelijk of we en zo ja wanneer we weer open kunnen. Zo 
langzamerhand begint het leven weer op gang te komen, maar vanwege de kleine ruimte kunnen we 
de 1,5 meter niet garanderen, zijn we dus nog dicht en wordt er ingeteerd op het spaargeld.  
 
Djuke Zwier-Houweling, voorzitter 
Kuyperstraat 1, 
9801KK Zuidhorn 
Tel. 06 40730836 
Mail j.zwier@xs4all.nl  
 
 
 
 


