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Een groot aantal
vrijwilligers heeft
zaterdag 10 maart 2018 meegeholpen bij allerlei
werkzaamheden in en rond het Dorpshuis Agricola.
Zij werden voor hun inzet beloond met koffie/thee en
iets lekkers en een overheerlijke lunch.

Vrijwilligers Bedankt !!

Dorpshuis Agricola heeft op 11 maart 2017 meegedaan aan NLdoet!
Wat is NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in
het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet
in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom
met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt
NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk
vrijwilligerswerk kan zijn.

NLdoet

Er is weer hard gewerkt door alle vrijwilligers. Er is veel rommel opgeruimd,
bestrating schoon gemaakt en kasten zijn schoongemaakt en opnieuw
ingepakt enz. Toen de werkzaamheden waren afgerond nog even op de
foto en daarna nog genoten van een lunch.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor hun inzet.

NLdoet

2017
De Wadd’n Quilters Baflo organiseerden op 7 en 8 april 2017
een expositie in Baflo. Naast de Laurentiuskerk en Toren en het
Stol Vennemahuis was Dorpshuis Agricola plaats van
handeling. Alle beschikbare zalen waren gevuld met kleuren.
Hier een fotoimpressie

de openingshandeling in het Stol Vennemahuis

Het origineel kan er bijna niet aan tippen…….

2017

Baflo stond op 6 april 2017 in het teken van de Healthy Aging Tour.
Dorpshuis Agricola verzorgde de “ravitaillering” van bijna iedereen die
niet op de fiets zat, maar belangrijk was voor het welslagen van de dag.
Vele vrijwilligers zorgden ervoor dat in het Dorpshuis meer dan 120
maaltijden werden geserveerd. Dank daarvoor.
Hier een foto-impressie van de dag.

2016
De bovenverdieping van het Dorpshuis te Baflo heeft in 2016 een
facelift ondergaan. De zaal voldeed niet meer aan de eisen van deze
tijd en was toe aan een upgrade.
De wanden en houtwerk hebben weer een frisse uitstraling, de
toneelgordijnen zijn vervangen en er staan nieuwe, comfortabele
stoelen.
Ook beschikt de zaal nu over een vaste beamer voor een betere
beeldkwaliteit en zonwerende gordijnen.
Het dorpshuis wil meer culturele activiteiten organiseren in de vorm
van toneel, voordrachten en cursussen. Het is gebleken dat hiervoor
veel belangstelling bestaat.
Ook buiten is het nodige herstelwerk gedaan en zijn er zonnepanelen
aangebracht.
Een deel van de werkzaamheden is door vrijwilligers gedaan.
Stichting Dorpshuis Agricola heeft deze duurzaamheidsmaatregelen
en onderhoud kunnen realiseren dankzij de fondsen “Elk dorp een
duurzaam dak” en “Loket Leefbaarheid”.

Afscheid bestuurslid
Op woensdag 7 april 2016 heeft het bestuur van de Stichting
Dorpscentrum Agricola met een gezamelijk diner in visrestaurant
Het Gemeentehuis in Usquert afscheid genomen van bestuurslid
Trijnie Bootsman-Mellema. Zij heeft zich 13 jaar als bestuurslid
ingezet voor het reilen en zeilen van het Dorpshuis. Voorzitter Dik
Oostland liet zijn dankwoord vergezeld gaan van een bloemstuk
een een prachtige zilveren ketting met daaraan een zilveren
groninger molleboon.
Zij blijft als vrijwilliger bij het dorpshuis betrokken.

2016
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Stichting Dorpshuis Agricola
heeft de
duurzaamheidsmaatregelen
en onderhoud kunnen
realiseren dankzij de
fondsen “Elk Dorp Een
Duurzaam Dak” en het Loket
Leefbaarheid.

2015

Bevrijdingsdag 5 mei 2015
Ook Dorpshuis Agricola heeft haar
steentje bijgedragen aan de activiteiten
op Bevrijdingsdag. Tijdens de
slotmanifestatie op het grasveld aan de
Marijkelaan is de catering verzorgd. Een
broodje hamburger, een ijsje of een glas
bier viel er goed in bij het publiek.
Gelukkig waren de zware buien van eerder
op de middag verdwenen. Alleen de wind
deed nog verwoede, maar grotendeels
vergeefse pogingen de tenten op te laten.

2015
Dorpshuis Agricola was
op 30 augustus 2015
een van de lokaties
waar de Kunstroute
Baflo/Rasquert langs
en door voerde. In het
dorpshuis was ‘s
middags Quiltkunst te
bekijken en kon het
werk van Wim
Witteveen worden
bewonderd.

Nog enkele foto’s van de kunstwerken die tijdens de wandeling door Baflo waren te zien

2015

Renovatie bibliotheek
Er is hard gewerkt om de ruimte van de voormalige bibliotheek bibliotheek aan te passen aan de nieuwe
gebruikers.Het resultaat is de “DORPSKAMER” waar nu de volgende activiteiten plaatsvinden.
• Boekspot / afhalen gereserveerde boeken
• Darten
• Biljarten
• …..
Voor meer informatie:

Er is nog steeds ruimte over voor een atelier, zzp’er, cursus, kantoor…………., mocht je interesse hebben,
info@dorpshuisagricola.nl

Brainstorm Bieb Baflo.
Dinsdagavond 19 juni hebben een kleine 50 personen enthousiast meegedaan aan een brainstorm over de
invulling van de ruimte die vrijkomt als de bieb uit het dorpshuis vertrekt. Na eerst door het bestuur bij te zijn
gepraat over de stand van zaken van het dorpshuis (“we staan er goed voor”) gaf Ilona Ebels van Biblionet
een toelichting op de ‘boekspot’ waar de bezoekers van het dorpshuis na 1 januari gebruik van kunnen
maken. https://biblionetgroningen.nl/boekspots
Groninger Dorpen presenteerde vervolgens enkele voorbeelden van opmerkelijke functies in andere
dorpshuizen waarna de aanwezigen geïnspireerd aan de slag gingen. Aan de hand van vier thema’s werden
heel veel ideeën gedeeld. Ook werd besproken welk probleem er met een bepaald idee wordt opgelost en
welke personen of partijen nodig zijn om het idee verder te brengen.
De vier thema’s waren commercieel, creatief, sociale samenhang en samenwerkingspartners. Genoemd
werden onder meer een fitnessruimte, pizzeria en een bierbrouwerij!

Het bestuur van het dorpshuis gaat de komende tijd de verzamelde ideeën bespreken en de meest kansrijke
ervan nader onderzoeken. We willen iedereen die met ons mee heeft willen denken hartelijke bedanken!
Het Dagblad van het Noorden schreef een artikel over de bijeenkomst.
http://www.dvhn.nl/groningen/Welke-functie-krijgt-de-oude-bibliotheek-in-Baflo-23291538.html

Wie binnen…..
Wij zijn Simone Schilder en Carina Huininga. Simone (rechts) volgt de studie Bedrijfskunde en Carina
(links) de studie Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool. Wij zitten beide in het tweede jaar
en volgen daarnaast het Honours Programme. (Een aanvullend programma voor gemotiveerde en
talentvolle bachelorstudenten) Wij slaan onze handen in een voor een uitdagend project in Baflo.
Dinsdagavond 19 juni hebben ongeveer 50 personen meegedaan aan een Brainstormsessie over de
invulling van de ruimte die vrijkomt als de bibliotheek uit het dorpshuis vertrekt. Naar aanleiding van de
Brainstormsessie in het Agricola dorpshuis in Baflo, gaan wij in samenwerking met het bestuur van het
Dorpshuis en Groninger Dorpen onderzoek doen. Onderzoek naar de behoeftes van de inwoners van
Baflo en omgeving. Dit onderzoek zal vervolgens leiden tot een adviesrapport, die rond januari
gepresenteerd zal gaan worden. Hierover later meer.
Met deze advertentie willen wij ons aankondigen, omdat u ons in de maand november/december
misschien op straat of voor uw voordeur te zien zult krijgen voor wat vragen. Wij zullen het erg op prijs
stellen als u aan ons onderzoek zou willen deelnemen. Aangenaam kennis te maken en tot snel!
dorpshuis
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Wie binnen kloar!
Baflo bedankt voor jullie medewerking!
Zoals u wellicht heeft gelezen in de november
2018 editie van De Schakel, hebben wij een
onderzoek gedaan naar de behoeftes en wensen
van de inwoners van Baflo omtrent de invulling
van het dorpshuis.
Wij willen de bewoners van Baflo bedanken voor
het invullen en afleveren van de enquête, uw
stem is erg belangrijk geweest! Dit is de basis
geweest voor het onderzoek dat we in december en januari hebben uitgevoerd. Wij hebben
jullie behoeftes in kaart gebracht en dit meegenomen in het advies aan het dorpshuis.
Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat een plek voor ontmoeting een belangrijke
functie van het dorpshuis is. In het dorpshuis heeft al een mooie transformatie
plaatsgevonden die daarvoor ruimte biedt.
Wij hopen dat u tevreden bent met de invulling van de bibliotheek en nogmaals bedankt voor
uw medewerking!
Tot ziens,
Simone Schilder & Carina Huininga
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2015

mèt foto’s van Ronnie Afman

Tafelverkoop 2018

een geslaagde dag !

Een aantal nieuwsitems van vóór 2019
2014

richting Rasquert

t Hoogholtje

richting Maarhuizen

Op zaterdag 14 december j.l. was het dorpshuis het vertrek- en eindpunt van de Baffelder
Koarschoevers Tocht. De wandelsportverening FLAL organiseerde deze wandeltocht door het
prachtige Groninger wierdenlandschap. De tocht was uitgezet door Henk Dijkstra (Baflo) en
Meerten van Olst (oud-Bafloër). Na een regenachtig begin was het een aangename wandeldag.
Om exact 5 uur kwam de laatste van de 411 wandelaars binnen.
Er waren weer vele vrijwiligers voor het dorpshuis in touw om de wandelaars en de organisatie te
voorzien van koffie, thee, fris of iets sterkers. De erwtensoep en de tomatensoep, al of niet
gecombineerd met een forse gehaktbal, vielen eveneens in de smaak.
Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet!

Maarhuizerweg

Op 29 maart 2014 kwam Baflo in beweging! In het
dorpshuis is een tentoonstelling gehouden van de
IJsvereniging Baflo en de Historische Kring Baflo.
De malletband van Sereno opende de dag.
1957 ....

Hier een foto-impressie.

HISTORISCHE KRING
BAFLO
IJSVERENIGING

Malletband Sereno

beelden van vroeger ...

2014

Dorpshuis Agricola vervulde een belangrijke rol
bij de districtskampioenschappen van de KNWU

Districtskampioenschappen
maandag 9 juni 2014

* meer nieuws * meer nieuws * meer nieuws * meer nieuws *

Aankomst Noorder Rondtochten 2013 in Baflo

