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NIEUWSBRIEF 
           januari 2018 

 
 

   met:  

♦ het activiteitenoverzicht van 

    voorjaar 2018 

♦ weer veel leuke workshops  

♦ maak kennis met één van 

 onze vrijwilligers 

 

Stichting Dorpscentrum  

’t Buurthuus Noordwolde 
      Mandehof 13, 8391 BG Noordwolde 

Ingang aan de Hoofdstraat Oost 

telefoon 06-38300391 

www.buurthuus-noordwolde.nl 

 

 

www.facebook.com/buurthuus 

 

http://www.buurthuus-noordwolde.nl/
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Voorwoord 
De zesde editie van onze nieuwsbrief is ook deze keer weer digitaal te lezen. 

Kijk daarvoor op onze website www.buurthuus-noordwolde.nl. 

Wilt u ook op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws van ’t 

Buurthuus dan kunt u zich aanmelden 

voor deze nieuwsbrief. U kunt dan ook zo 

nu en dan een nieuwsupdate van ons 

verwachten via uw mail. Meld u aan door 

een mail te sturen naar pr@buurthuus-

noordwolde.nl. Zo blijft u van alle 

activiteiten op de hoogte. 

******************************************************* 

Al bijna drie jaar is het dat wij als Stichting Dorpscentrum ’t Buurthuus 

Noordwolde het beheer hebben over het horeca- en zalengedeelte van 

‘t Vlechtwerk. Wij denken dat wij al veel bereikt hebben, de sfeer is goed, 

veel meer mensen komen graag naar ’t Buurthuus en dat zien we graag. 

Maar we blijven kijken naar de toekomst. Nog steeds proberen we nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen en proberen uit te vinden waar ons publiek 

behoefte aan heeft. Een nieuw initiatief is ‘t VlechtTheater 

(www.vlechttheater.nl). Hierin brengen wij onze mooie theaterzaal aan de 

man bij theaterbureaus, perform artiesten, cabaretiers enzovoort. Op deze 

manier hopen wij een breed scala aan voorstellingen naar Noordwolde te 

halen. Dat kunnen ook try-outs zijn van bekende of minder bekende artiesten 

die op deze manier in een kleinschalig theater hun voorstelling kunnen 

uitproberen. Verder zijn we blij dat in februari zeer waarschijnlijk een 

weerbaarheidstraining opgestart wordt voor kinderen van de basisschool. 

Speciaal voor kinderen die wel even een extra zetje in de rug kunnen 

gebruiken. Een mix van verdedigingssporten en mentale begeleiding moet 

ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen  wordt vergroot. Het mooie hiervan is 

dat ook de ouders hierbij worden betrokken. Hiermee wordt ook het 

maatschappelijk belang van ’t Buurthuus weer onderstreept. Vindt u dat er 

nog meer van dit soort projecten moeten worden opgestart? Laat het ons 

weten. 

Jan de Vries, voorzitter 

http://www.buurthuus-noordwolde.nl/
mailto:pr@buurthuus-noordwolde.nl
mailto:pr@buurthuus-noordwolde.nl
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Gesprek met Aukje (doet van alles)  

Ze was druk bezig maar had 

toch even tijd om ons te 

woord te staan.  

Aukje Sterling-Feenstra, 

sinds een jaar vrijwilliger bij 

’t Buurthuus. Sinds negen 

jaar woont ze in Noordwolde 

met haar man en twee 

kinderen. Vorig jaar was ze 

op bezoek bij kennissen en 

ontmoette daar Sijgje, onze 

vrijwilligerscoördinator. Die 

vroeg haar toen of ze ook 

wilde komen schoonmaken  

bij ‘t Buurthuus. Dat wilde 

ze wel. In het begin kwam ze 

elke woensdagochtend, maar bood later aan om elke ochtend even langs te 

komen! Bij die schoonmaakwerkzaamheden is het niet gebleven. Sinds een paar 

maanden doet ze veel meer. Op het moment van het gesprek was ze druk bezig 

met de voorbereidingen van een grote lunch voor De Zonnebloem, maar 

daarnaast heeft ze nu ook elke donderdagochtend vaste dienst, als de beheerder 

vrij is. Ook heeft ze ondertussen haar IVA-certificaat gehaald (Instructie 

Verantwoord Alcohol schenken). Ze is blij dat ze op deze manier weer onder de 

mensen komt en leuke dingen kan doen. “Het geeft haar energie”, zo zegt zij. Ze 

is voorlopig dan ook niet plan om ermee te stoppen. 

 

Vrijwilliger worden bij ’t Buurthuus? 

Mail naar pr@buurthuus-noordwolde.nl 
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Weerbaarheidstraining 

In ’t Buurthuus start 6 februari, bij voldoende deelname, voor kinderen in 

Noordwolde een weerbaarheidstraining. Via deze training leren kinderen 

fysiek en mentaal sterker te worden, zodat zij lekkerder in hun vel zitten en 

meer zelfvertrouwen krijgen. Financiën hoeven geen drempel te zijn. Er zijn 

financiële mogelijkheden gecreëerd voor kinderen waarvan de ouders deze 

training niet kunnen betalen. Initiatiefnemer ’t Buurthuus werkt hierbij 

samen met Stichting Leergeld, de opbouwwerker en de schoolmaat-

schappelijk werker. 

De cursus wordt gegeven door de zeer ervaren Patricia de Geus uit 

Steenwijk (AllesKids Kindercoaching) en Robin Bekhof uit Noordwolde. 

Samen hebben zij al meerdere jaren ervaring in het geven van dit soort 

cursussen.  

De weerbaarheidstraining bevat oefeningen uit de zelfverdediging, Jiu Jitsu, 

yoga en het zogenaamde Rots & Water-programma. Het kind wordt zich 

tijdens de trainingen meer bewust van zijn of haar kracht. Het leert voor 

zichzelf op te komen en zichzelf te verdedigen, op een manier die bij 

hem/haar past. Het zelfvertrouwen groeit, waardoor het kind steviger in het 

leven komt te staan. Maar het is vooral leuk! 

Cursusprijs (8 lessen) € 118,00 

Voor meer informatie en aanmelden belt u naar: 

Patricia de Geus, 06 - 4142 6241 

’t Buurthuus werkt samen met Stichting Leergeld voor een eventuele 

vergoeding van de deelname kosten. Kijk op www.leergeld.nl of bel:  

06-23745440, bereikbaar dinsdag en donderdag 10.00 tot 13.00 uur of mail 

naar: leergeldweststellingwerf@hotmail.com 
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Workshops  
Ook dit najaar zijn er weer diverse workshops. Voor alle workshops kunt u zich 

aanmelden via een mail naar aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl of te bellen 

met de activiteitencommissie via 0561-432659 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 

De genoemde prijzen zijn inclusief materialen en een kopje koffie/thee.  

Bij alle workshops is de betaling vooraf op rekeningnummer 

NL 38 RABO 0310 4186 74 t.n.v. Theateractiviteiten Buurthuus o.v.v. uw 

naam en welke workshop. 

 

16 januari - Schilderen  

Vanwege het succes van de vorige edities is er in 

onze atelierzaal dit voorjaar wederom een 

workshop acryl schilderen. Onder de bezielende 

leiding van Theun Krikke worden de vrolijke 

dames aan het doek toevertrouwd. Er is keuze uit 

twee formaten: een doek van 30 x 40 cm of een iets grotere van 40 x 50 cm. Het 

is ook mogelijk koeien of kippen te schilderen. 

Voor meer informatie check ook de facebookpagina van Theun Krikke: 

www.facebook.com/Theun.krikke. Ervaring met schilderen is niet nodig. 

 

Prijs € 25,00 (doek 30 x 40 cm), extra kosten doek 40 x 50 cm: € 7,50 

Aanvang 19.00 uur 

 

23 januari – Boetseren 

Deze workshop wordt ook nu weer gegeven door 

Anne-Marie Bakker uit Noordwolde-Zuid. 

In deze workshop boetseert u uw eigen kunstwerk 

onder deskundige begeleiding en maakt u kennis 

met diverse technieken en materialen. 

 

Prijs € 22,50 

Aanvang 19.00 uur 

http://www.facebook.com/Theun.krikke
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8 februari - Handletteren 
 

Handletteren is het tekenen van letters. Het 

lijkt een beetje op kalligrafie, maar bij 

handletteren teken je de letters. 

Kalligraferen doe je in één keer met speciale 

pen. In deze basisworkshop van 2 uur duikt 

u in de wereld van letters. U leert verschillende soorten letters tekenen. Ook leert 

u allemaal tips en trucs. Over de letters, maar ook over de opmaak en de 

aankleding van een quote. Een quote is een mooie zin waar u blij van wordt. En 

hoe leuk is het dat u deze dan zelf op papier kunt zetten en thuis bijvoorbeeld 

aan de muur kunt hangen. De technieken die u leert zijn ook goed toe te passen 

op krijtborden of met raamstiften op een raam. Tijdens de workshop werken we 

met fineliners op papier. U hoeft niet goed te kunnen tekenen én ook niet mooi 

te kunnen schrijven.  

Prijs € 22,50 

Aanvang 19.30 uur 

 

9 februari - Bierproeverij 

 

Ook zo nieuwsgierig geworden naar al die 

soorten speciaal bier? Wat houdt dat nu in 

een blond, tripel of dubbel? Internationaal 

Bier-sommelier Alexander Kisjes uit 

Nijeveen neemt u mee in de wereld van 

speciaal bier. Hij neemt 8 verschillende 

typen bier mee die geproefd gaan worden. Kisjes heeft een slijterij in Meppel 

waarin hij bijna 800 soorten bier heeft staan. U krijgt uitleg over de bieren die u 

daarna zelf kunt proeven om de nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren. 

Natuurlijk zitten daar lekkere hapjes bij. Deze maken de bierproeverij extra 

lekker. De proeverij duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. 

Prijs € 25,00 

Aanvang  20.00 uur 
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13 februari – Turks koken 
 

Beleef de originele Turkse keuken met Nurcan 

Aksel.  

Haar creativiteit met de Turkse keuken en ervaring 

worden samengebracht tot een memorabele 

beleving die u niet snel zult vergeten. 

U leert originele Turkse hapjes klaarmaken en 

natuurlijk wordt het afgesloten met een heerlijk en gezellig diner. 

 

Prijs € 22,50 

Aanvang 18.30 uur 

 

 

 

22 februari – Sieraad maken van zilverklei 

De workshop begint met uitleg over het 

ontstaan van zilverklei, de 

mogelijkheden en de gereedschappen. 

Er liggen diverse sieraden van 

zilverklei ter inspiratie. Ook liggen er 

diverse boeken ter inzage om uw 

creativiteit te stimuleren. 

Tijdens de workshop wordt een mooie 

hanger gemaakt van zilverklei op basis van een structuurvel of een sjabloon. 

U krijgt uitgebreid uitleg over de werkwijze en de mogelijkheden binnen uw 

ontwerp. Het creëren van een zilveren sieraad bestaat uit vijf fasen. Het 

ontwerpen en modelleren, het drogen, het schuren, het afbakken in een 

speciale oven op ca. 800 °C en als laatste het afwerken en polijsten. Het 

eindresultaat is een unieke zelfgemaakte zilveren hanger! 

Prijs € 55,00 (incl. ca. 7 gram zilverklei, zilverpasta) 

Aanvang  19.00 uur 
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8 maart – Glas etsen 

Glas etsen is geen eenvoudige techniek, maar na 

wat oefenen maak je zelf de mooiste motieven in 

glazen voorwerpen. Het etsen van glas geeft een 

blijvend resultaat. U heeft de keuze uit het etsen 

van 2 theeglazen of een lantaarn. U dient uw 

keuze van te voren aan te geven. 

 

 

 

 

Prijs € 22,50 

Aanvang 19.30 uur   

 

20 maart- Bloemschikken (paasdecoratie) 

Wat is er mooier dan aan het begin van de lente zo’n mooi paasstukje te 

maken. Iets met eieren, gele linten, mooi bloemen enz. Gonnie van Essen zal 

ook deze keer daar hele mooie en creatieve ideeën voor hebben. Maar 

misschien heeft u die zelf ook wel. 

Prijs: 22,50 

Aanvang  19.30 uur 

 

 

 

Heeft u zelf ideeën voor een workshop laat het ons dan weten. Ook als u 

zelf een workshop wilt en kunt geven horen wij het graag. 
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31 maart – Glas in lood (dagcursus) 

Tijdens deze workshop maakt u kennis met het 

glas snijden, breken, zetten en solderen van een 

glas in lood raam en iedereen gaat naar huis met 

een klein glas in lood raampje. 

De cursus is in principe toegankelijk voor 

iedereen. Heb u twijfels over of u het zou 

kunnen, neem gerust contact me op, dan kunnen 

we er samen naar kijken. 

.Prijs € 77,50 (incl. alle materialen en lunch) 

Aanvang  9.30 uur tot 16.30 uur  

 

5 en 12 april Materie schilderen 

Ook deze workshop is wegens succes op 

herhaling! Materie schilderijen (gemengde 

technieken/mixed media) is een 

ontdekkingsreis naar nieuwe creatieve 

mogelijkheden. Met acrylverf, pasta’s, gel 

mediums en allerlei huis-, tuin- en keuken- 

materialen voeg je textuur toe aan je werk. 

Eierdoosjes, sinaasappelnetjes, ribbelkarton, 

stofjes, draadjes, knopen, takjes; alles wat jou inspireert kan worden 

toegevoegd. Ook een foto met een persoonlijk verhaal kan verwerkt worden 

in het werkstuk. Een leuk cadeau om te geven met een geheel persoonlijk 

verhaal. Begin alvast met het verzamelen van foto’s en materiaal! De eerste 

avond beginnen wij met het bedenken en prepareren van de ondergrond en 

het verlijmen van het materiaal. De tweede avond wordt het werk voltooid. 

Prijs € 55,00 

Aanvang 19.00 uur 
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Buurthuus nieuws 

Netwerkborrel samen met OVN 
’t Buurthuus en de Ondernemersvereniging Noordwolde (OVN) nodigen u 

ook dit voorjaar weer uit voor de komende netwerkborrels. Een 

netwerkborrel voor ondernemers en politici maar natuurlijk ook voor u! 

We starten om 20.00 uur met een voorstelronde van een halve minuut per 

persoon, waarin u ook een boodschap kwijt kunt of een vraag kunt stellen. 

Soms is er een specifiek thema van de avond. Dit wordt gecommuniceerd op 

onze facebookpagina www.facebook.com/buurthuus maar ook in de agenda 

van de ‘Stellingwerf’. Zo bent u 

altijd goed geïnformeerd.   

De consumpties zijn voor eigen 

rekening. Nodig iemand uit vanuit 

uw eigen netwerk en kom gezellig 

samen naar de netwerkborrel. U bent 

van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 

Reserveer alvast de volgende dinsdagavonden in uw agenda: 

23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni  

Aanvang 20.00 uur 

******************************************************* 

Twee Recht Twee Averecht komt weer 

Na de voorstelling van Twee Recht 

Twee Averecht voor een bomvolle 

zaal een paar maanden geleden, is 

meteen weer een afspraak gemaakt 

voor de volgende voorstelling. 

Dat duurt nog wel even, maar dan 

kunt u zich er vast op verheugen, 

want november 2019 komen ze weer naar ’t Buurthuus en wordt het 

weer een ouderwets avondje genieten en lachen. 

http://www.facebook.com/buurthuus
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Kookprojecten 

Nu de keuken in het atelier echt helemaal klaar is, wordt het tijd om die goed 

te gaan gebruiken. Er zijn ideeën voor diverse projecten waarbij samen 

koken en eten centraal staat. Zo zijn er plannen om schoolkinderen samen 

met senioren te laten samenwerken; een idee van Jongerencentrum To-B. 

Oud en jong die elkaar ontmoeten en samen aan het werk gaan. Of mensen 

die te vaak alleen moeten eten gelegenheid geven naar ’t Buurthuus te 

komen om met anderen samen te eten en te koken. Zo zijn er ideeën genoeg. 

Misschien heeft u ook een idee of wilt u meedoen. Mail voor meer 

informatie naar: pr@buurthuus-noordwolde.nl. 

 

 

Gezellig samen koken?  

Stuur een mail naar: pr@buurthuus-noordwolde.nl 

 

mailto:pr@buurthuus-noordwolde.nl
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Programma Theaterzaal 
21 januari - Feanwiven Matinee 

Op dit moment bestaat het koor 

uit 30 zingende vrouwen, 3 

muzikanten en natuurlijk 

dirigent Jellie Meijer. 

Ieder optreden is voor de 

Feanwiven een feest en dàt is 

te zien aan hun presentatie. De 

Feanwiven zingen niet alleen 

shanties, liederen over de zee en uit de kroeg, maar ook wel eens een 

smartlap of een ander genre dat geen link met de zee heeft.  

Die zichtbare smartlappen worden door hen zelf gemaakt. Er wordt 

gezongen in het Engels, Nederlands, Fries of andere talen. 

Entree € 5,00 

Aanvang 14.00 uur 

17 februari – Anna en Us Heit 

De verboden liefde tussen Willem Lodewijk van Nassau en 

zijn nichtje Anna van Oranje staat centraal in dit 

verrassende theaterstuk.  
Willem Lodewijk (“Us Heit”) en Anna van Oranje nemen 

plaats aan hun eettafel en vertellen en bezingen hun leven. 

De speelse dialogen worden afgewisseld met prachtige 

liedjes. De voorstelling is in het Nederlands. 

Entree € 15,00 

Aanvang 20.00 uur 

Reserveren kan via info@wijmakenmooiemomenten.nl of telefoon 058-

2127787. 

mailto:info@wijmakenmooiemomenten.nl
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  17 maart – Boerenblond  

Boerenblond weet de alledaagse 

humor op een fantastische wijze 

te vertalen in herkenbare 

typetjes. Of ze nou 30 of 800 

man publiek hebben, met hun 

droge humor en soms gevoelige 

liedjes krijgen ze de zaal 

makkelijk plat. Geen enkele 

show is eigenlijk hetzelfde 

omdat er veel geïmproviseerd en ingehaakt word op recente gebeurtenissen.  

Entree € 12,50 

Aanvang 20.00 uur 

23 maart - Dorpsquiz voor teams 

De eerste dorpsquiz die in oktober werd georganiseerd leverde alleen maar 

tevreden deelnemers op. Reden om deze nogmaals te organiseren! Deze 

dorpsquiz is bedoeld voor alle inwoners van Noordwolde en wijde omtrek, 

van jong tot oud. Er wordt ingeschreven per team van maximaal 5 personen.  

 

Je zorgt zelf voor de samenstelling van het team, bijvoorbeeld met vrienden, 

collega’s, buurtgenoten of leden van een vereniging. De quiz bestaat uit 

kennisvragen, muziekvragen en het raden van een mystery guest.  

Teams kunnen zich inschrijven tot één week voor de quiz via de website van 

‘t Buurthuus. Of mail naar aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl. U kunt  

ook bellen naar 0561-432659 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 

Inleg € 5,00 per team 

Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

 

 

mailto:aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl
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7 april - Stappers van Toen 

Omdat het elke keer zo 

gezellig is alweer voor de 

vierde keer “Stappers van 

Toen”. Beleef de hits van 

toen opnieuw en ontmoet al 

je kennissen uit die tijd dat 

de disco nog echte Disco 

was en Creedence in de 

hitlijsten stond. 

Natuurlijk opnieuw met DJ Roepie (Rien de Vries) die je weer meeneemt op 

een muzikale tijdreis met de beste hits uit de 60’s, 70’s en 80’s!  

Entree € 5,00 

Aanvang 21.00 uur (zaal open vanaf 20.30 uur) 

******************************************************* 

Overige activiteiten in ‘t Buurthuus 

 

28 januari 
Een bijzondere voorstelling deze zondagmiddag 

om 14.00 uur. Kennismaken met de  klassieke 

muziek van Noord India. Sitarspeler Jacques 

Platenkamp neemt u op een toegankelijke manier 

mee door de wereld van deze bijzondere 

boeiende muziekcultuur: de achtergrond, de 

instrumenten Sitar, Tabla, Bansuri en Tanpura, 

de Raga en verschillen met onze westerse muziek. Er wordt verteld maar 

vooral gespeeld, met op de achtergrond geprojecteerde ondersteunende 

beelden.  

Entree: 10,00 (incl. kopje koffie of thee) 

Reserveren gewenst via:www.buurthuus-noordwolde.nl 
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10-11 februari - Flying stars  
Vorig jaar zat de zaal bomvol tijdens de jaarlijks uitvoering van de Flying 

Stars in Noordwolde. Vandaar dat er deze keer ook op zondagmiddag een 

voorstelling wordt gehouden. De zaterdagavond voorstelling begint om 

20.00 uur terwijl het matinee zondag om 14.00 uur begint. Kaarten kunt u 

o.a. kopen bij Fietsplus in Noordwolde. Meer informatie? Kijk op 

www.flyingstars.nl. 

 

15 februari – Politieke discussie met alle lijsttrekkers 
De gemeenteraadsverkiezing komen er weer aan. Dat betekent ook op lokaal 

niveau debatteren tussen de lijsttrekkers van de partijen die in onze gemeente 

meedoen. Donderdag 15 februari om 20.00 uur vindt er een debat plaats 

tussen alle lijsttrekkers van de lokale partijen in ’t Buurthuus. Dit debat 

wordt door Radio Centraal live uitgezonden.  

15 februari – Cursus geschiedenis van Noordwolde 
Deze cursus vindt plaats op meerdere donderdagavonden. Opgave kan via de 

website van het DAN (Dorpsarchief Noordwolde), 

www.dorpsarchiefnoordwolde.nl. De overige data zijn: 22 februari en 1 en 8 

maart. 

22 maart – Lezing over Johannes Mooij  
Lezing over Johannes Mooij door Dr. Ron Blom. De lezing gaat over de rol 

en betekenis van Johannes Mooij in onze omgeving. De lezing wordt 

georganiseerd door het Dorpsarchief Noordwolde. 

Wat is er verder te doen in ’t Buurthuus? 

Inloopochtend samen met Dorpsarchief 
Samen knutselen voor een goed doel, gezellig even kletsen met elkaar, 

misschien even een biljartje leggen. Het kan allemaal tijdens de 

inloopochtend van ’t Buurthuus. Elke eerste woensdag van de maand is van 

10 tot 12 uur een kopje koffie maar € 1,00 en staat het biljart klaar.  

Ook zitten er medewerkers van het Dorpsarchief van 10 tot 12 uur om 

vragen te beantwoorden, verhalen te delen en er kan een kijkje genomen 

worden in oude materialen. Ook kan men dan foto’s, formulieren en meer 

inbrengen. Deze kunnen door medewerkers gescand worden (dit gebeurt niet 

ter plekke). Het DAN hoopt zo het archief meer uit te breiden en de 

geschiedenis van Noordwolde nog meer vast te leggen.  

http://www.flyingstars.nl/
http://www.dorpsarchiefnoordwolde.nl/
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Filmhuis Noordwolde 
Eenmaal per twee weken is op vrijdagavond de theaterzaal van ’t Buurthuus 

gereserveerd voor het Filmhuis Noordwolde. Bij de filmkeuze wordt gezocht 

naar een goede balans tussen de verschillende filmgenres. Om te komen tot 

een gevarieerd aanbod wordt gekozen uit drama, historische films, 

documentaires, komedie en sciencefiction. Het streven is een geselecteerde 

film, zodra beschikbaar voor kleinere filmhuizen, op te nemen in het 

filmaanbod. 

U kunt kaarten reserveren via de website van het Filmhuis. Het adres: 

www.filmhuisnoordwolde.nl/reserveren.  

Voor onderstaande data zijn de films reeds bekend! 

19 januari   Der Kommer en Dag 

2 februari    Paterson  

16 februari  Burma Storybook 

2 maart        Loving Vincent 

16 maart      La Pazza Gioia  

30 maart     The Other Side of Hope 

15 april       nog onbekend 

27 april       Tulipani 

11 mei         Dede 

 

Kunstwerk! in de Stellingen 

Kunstwerk! in de Stellingen exposeert in 2018 groepsexposities van 

kunstenaars uit de regio en daarbuiten. Zij zijn te vinden op de eerste etage 

(lift aanwezig) van de voormalige Rietvlechtschool, onderdeel van ’t 

Buurthuus Noordwolde. Zij maken daar gebruik van twee monumentale 

zalen en de omliggende gang. Voor openingstijden check de website: 

www.kunstwerkindestellingen.nl. 

Lente Expositie 9 maart  -  29 april 2018 

Zomer Expositie 29 juni  - 19 augustus 2018 

Herfst Expositie 12 oktober – 2 december 2018 

 

De entree is gratis.  

 

http://www.filmhuisnoordwolde.nl/reserveren/
http://www.kunstwerkindestellingen.nl/
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Alzheimer Café  
 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, 

familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden. Het café is een 

laagdrempelige voorziening waar ondersteuning en begeleiding wordt 

geboden aan een ieder die met dementie te maken heeft of krijgt. Viermaal 

per jaar, twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar, organiseren we 

dit Alzheimer Café in ’t Buurthuus in Noordwolde. Er is voldoende ruimte 

om ervaringen met elkaar uit te wisselen en vragen te stellen over wat u 

bezighoudt. De vrijwilligers van het café bieden u een luisterend oor en 

zullen u, indien nodig, van informatie voorzien. Er is altijd een 

informatiestand aanwezig waar u  informatie kunt vinden over de laatste 

ontwikkelingen of advies op het gebied van mensen met dementie. 

Aanmelden is niet nodig, u bent altijd van harte welkom om aan te schuiven. 

Koffie en thee is gratis, net als de entree. Een gift in onze collectebus stellen 

we op prijs.  

 

Aanvang 19.30 uur 

Datum en thema 20 februari Voeding en slikken bij dementie 

 17 april  Gedragsverandering bij dementie 

 

*********************************************************** 

 

 

U vindt ons op www.facebook.com/buurthuus 

 
Wilt u zeker zijn dat u geen enkel bericht mist? Klik dan eerst op “like” en 

vervolgens op “volgend” op onze facebookpagina en dan op het woordje “meer” 

of op de puntjes die er staan, klik op meldingen en vink statusupdates aan. Zo 

ontvangt en ziet u alles! 

Natuurlijk kunt u ook op onze website allerhande informatie terugvinden! 

 

www.buurthuus-noordwolde.nl 

http://www.facebook.com/buurthuus
http://www.buurthuus-noordwolde.nl/


20 
 

Onze vaste gebruikers 

Naast de vele workshops, cabaret, films, muziek, lezingen enzovoort, vinden ook 

verenigingen hun vaste thuisbasis in ’t Buurthuus met hun wekelijkse activiteiten. 

Hieronder een overzicht wat er zoal te doen is. Zit er ook iets voor u bij? Voor meer 

informatie hebben we de contactgegevens van de verenigingen toegevoegd. 

MAANDAG 

Logopedie 

www.logopediefriesland.com/vestiging/noordwolde 

 

Pilates 

8.30 – 11.30 uur 

www.fysiotherapienoordwolde.nl 

 

Majorettes 

16.00 – 18.30 uur (3 groepen) 

www.muziekverenigingdewoudklank.nl 

 

Malletband 

19.30 – 21.30 uur 

www.muziekverenigingdewoudklank.nl 

 

Yoga 

19.30 – 20.30 uur 

 

DINSDAG 

Gezond Natuur Wandelen  

9.00 – 11.00 uur 

 

Judotraining (zwarte band)  

19.30 – 20.30 uur 

Judo voor volwassenen 

20.30 – 21.30 uur  

www.desplittinge.nl 

http://www.logopediefriesland.com/vestiging/noordwolde
http://www.fysiotherapienoordwolde.nl/
http://www.muziekverenigingdewoudklank.nl/
http://www.muziekverenigingdewoudklank.nl/
http://www.desplittinge.nl/
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WOENSDAG 

Nortepé Singers 

20.00  – 22.00 uur 

www.nortepesingers.nl 

 

Fanfare 

19.45 – 22.00 uur 

www.muziekverenigingdewoudklank.nl 

 

DONDERDAG 

Accordeonclub NAO 

19.30 – 22.00 uur 

www.noordwoldigeraccordeonorkest.nl 

 

ZATERDAG 

Judo 

8.30 – 12.45 uur (4 groepen) 

www.desplittinge.nl 

  

 

En ook OSN (Onafhankelijke Seniorenvereniging Noordwolde), de Zonnebloem en 

de EHBO-vereniging Noordwolde (www.ehbonoordwolde.nl) maken gebruik van 

onze mooie zalen.  

 

U vindt hen allemaal in ’t Buurthuus!  

 

(Op de volgende pagina’s treft u meer informatie over hen aan.)  

http://www.nortepesingers.nl/
http://www.muziekverenigingdewoudklank.nl/
http://www.noordwoldigeraccordeonorkest.nl/
http://www.desplittinge.nl/
http://www.ehbonoordwolde.nl/
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OSN (Onafhankelijke Senioren Noordwolde) 

Deze club van zeer actieve senioren 

heeft als vaste thuisbasis 

’t Buurthuus. Door hen worden dan 

ook allerlei activiteiten 

georganiseerd zoals kaartmiddagen, 

gezellige voorstellingen, busreizen 

en bingo’s. Maar ook bieden zij hulp 

bij de belasting perikelen.  

Kortom, een club waarvan het de moeite waard is om lid te worden. U kunt 

daarvoor contact opnemen met: 

G. de Jong, 0561-430063 of mail naar: koffiegrietje@kpnplanet.nl 

J. Jongedijk, 0561-795034 of mail naar: j.j.jongedijk@online.nl 

 

De Zonnebloem  

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt 

uiteraard ook voor onze afdeling. Met een gezellige 

groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen 

vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking. 

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je 

een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel 

vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers 

van onze afdeling komen graag langs voor een kop 

koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast 

organiseren we ook verschillende activiteiten. Zo 

begint het dit jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst met 

oliebollen, maar zijn er ook optredens in ’t Buurthuus en een bootreis. 

Kent u iemand die daar ook wel behoefte aan heeft of wilt u helpen als  

vrijwilliger? Neem dan contact met Marie Jubbega: 0561-432088. 

 

 

 

mailto:koffiegrietje@kpnplanet.nl
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Speel-o-theek 

De Speel-o-theek in Noordwolde bestaat al ruim 35 jaar en heeft in die tijd 

duizenden stukken speelgoed uitgeleend. Regelmatig wordt de collectie dan 

ook vernieuwd. Nieuw in het assortiment is bijvoorbeeld de space scooter of 

de mooie campingset van Duplo. 

Bij Speel-o-theek Noordwolde kun je heel veel verschillende soorten 

speelgoed en spellen lenen. Bij ons kunnen kinderen rondkijken, spelen en 

op hun gemak een keuze maken. De Speel-o-theek is er voor alle kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Natuurlijk kunnen ook opa’s, oma’s en 

oppasouders lid worden. Wilt u meer weten over de tarieven en andere 

voorwaarden, kijk dan op www.speelotheek-noordwolde.nl. 

U kunt natuurlijk ook even contact opnemen met: 

Ann Fritzsche 0561 - 433271 (na 18.00 uur) 

of Lia de Vries 0561 - 433088. 

Openingstijden: 

Woensdagmorgen  10.30 – 11.30 uur 

Woensdagavond  19.00 – 20.00 uur 

Vrijdagmiddag  15.45 - 17.00 uur 

Adres: ’t Buurthuus (ingang Hoofdstraat 

Oost in Noordwolde) 

 

Judo vereniging De Splittinge 

De zeer actieve judoclub, die elke zaterdag diverse 

teams traint in ’t Buurthuus, is nu ook op de 

dinsdagavond actief. Niet alleen de oudere judoká 

worden dan getraind, maar ook volwassenen kunnen 

nu judo les krijgen. Dus heb je altijd wel eens willen 

judoën of heb je het vroeger gedaan. Nu is de kans 

om onder deskundige leiding de houdgreep (weer 

eens) te oefenen. Dus kom gewoon eens langs op dinsdagavond. Voor meer 

informatie bezoek de website, www.desplittinge.nl. 

U kunt ook bellen met Annemiek Hessels  0561- 431460 

 

http://www.speelotheek-noordwolde.nl/
http://www.desplittinge.nl/
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Mandehof 13, 8391 BG Noordwolde 

Ingang aan de Hoofdstraat Oost zijde 

 

telefoon 06-38300391 

www.buurthuus-noordwolde.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buurthuus-noordwolde.nl/

