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NIEUWSBRIEF 
           september 2018 

 
 

   met:  

♦ het activiteitenoverzicht van 

    najaar 2018 

♦ weer veel leuke workshops  

♦ Veel theater 

 

Stichting Dorpscentrum  

’t Buurthuus Noordwolde 
      Mandehof 13, 8391 BG Noordwolde 

Ingang:  Hoofdstraat Oost 34 

telefoon 06-40181753 

www.buurthuus-noordwolde.nl 

 

 

www.facebook.com/buurthuus 

 

 

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

Afgelopen voorjaar is dan eindelijk de eerste weerbaarheidstraining in ’t 

Buurthuus van start gegaan. 14 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, 

leerden in 8 lessen hoe zij zichzelf weerbaarder en zekerder konden 

opstellen. 

De cursus werd 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! 

Komend najaar zal er weer zo’n training worden gegeven. De exacte data 

zijn nog niet bekend, maar houdt u daarvoor onze facebook pagina in de 

gaten. Ook kunt u zich abonneren op onze elektronische nieuwsbrief via onze 

website. 

’t Buurthuus werkt samen met Stichting Leergeld voor een eventuele 

vergoeding van de deelnamekosten. 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 

 

 

 

mailto: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. 

 

 

13 september - Kalligrafie 
 

In ca. 2,5 uur leert u in deze leuke workshop met een platte stift mooie sierlijke 

teksten schrijven. 

Voor iedereen die wel eens zelf kaarten maakt, of mooie teksten wil schrijven op 

diverse materialen. Ook voor middenstanders die zelf hun reclamekaarten willen 

schrijven. Eest leren wij hoe wij met de platte stift om moeten gaan, en als 

afsluiting zetten wij een tekst op een tegeltje. Dat mag een eigen tekst zijn of 

teksten die tijdens de workshop aanwezig. Het gaat om korte spreekwoorden of 

gezegden. 

 

Prijs € 25,00 (incl. alle materialen) 

Aanvang 19.00 uur 

 

    4 oktober - Edelsmederij, ring maken 

 

Smeed samen met Edelsmederij Elize (uit de Hoeve) 

een eigen zilveren ring. 

U start met het ontwerpen en de ringmaat opmeten. 

Vervolgens komen er verschillende technieken aan 

bod zoals, zagen, vijlen, solderen en het materiaal 

bewerken met bijvoorbeeld slagletters of stempels. 

Aan het eind van de workshop gaat iedereen naar huis 

met een eigen handgemaakte, unieke zilveren ring! 

 

Prijs:  € 69,00  

Aanvang:  19.00uur. 
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6, 13 en 20 oktober- Workshop 

Fotografie 

Drie zaterdagen gaat u met fotograaf Richard Schaap de natuur in. De volgende 

elementen worden behandeld: 

Herfst fotograferen 

Voor de hobby fotograaf is het aanbreken van de herfst dan ook goed nieuws. 

Niet alleen de herfst is bij uitstek geschikt voor natuurfotografie. De kleuren in 

de natuur veranderen nadrukkelijk van de zomer op herfst en ook binnen de 

herfst zelf. Dat stelt wat eisen aan de belichting van een foto. 

 

Landschappen fotograferen. 

Een landschap fotograferen lijkt heel gemakkelijk. Het landschap loopt niet weg 

en je hebt alle tijd om de foto te maken. Maar zijn dat de enige voorwaarden 

voor een prachtige landschapsfoto? 

 

Buitenportretten en belichting 

Daglicht is de natuurlijkste lichtbron, velen van ons realiseren dat niet het 

voortdurend veranderende karakter ervan. Hoe gaan we met het licht om? 

 

Neem uw eigen camera (digitaal ) mee Bij de eerste bijeenkomst ontvangt u 

uitleg en een hand-out. 

 

Prijs € 60,00 

Aanvang 10.00 uur 

 

 

9 oktober - Abstract schilderen 
 

In ca. 3 uur leer je in deze workshop hoe je je creativiteit naar boven kunt halen. 

Leer op eenvoudige wijze hoe je kleuren en vormen in een mooie compositie 

kunt zetten. incl. alle materialen, verf, doekjes (30x40 cm.). Grotere doeken 

40x50 cm. €4,-- extra.  

 

Prijs € 25,00 

Aanvang 19.00 uur 
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16 oktober – Turkse tapas 
 

Lekkere Tapas hapjes, maar dan op z’n Turks. 

De begeleiding en uitleg is van Nurcan Aksel uit 

Heerenveen. Al eerder gaf ze een zeer gewaardeerde 

workshop Turks koken in ’t Buurthuus. 

Met haar vele jaren ervaring staat ook deze workshop 

garant voor lekkere hapjes die na afloop uiteraard samen 

worden opgegeten.  

 

Prijs € 25,00 

Aanvang 18.30 uur 

 

18 oktober – Herfststuk maken 
 

Bij deze workshop worden de mooie herfstkleuren 

gebruikt. Het thema is dan ook "Herfst” 

De cursus wordt gegeven door Gonnie van Essen uit 

Noordwolde-Zuid. Zij geeft al meer dan 25 jaar 

bloemenworkshops & cursussen aan verschillende 

groepen. Onder haar deskundige leiding maakt u de 

mooiste bloemstukken.  

 

Prijs € 22,50 

Aanvang 19.00 uur 

 

27 oktober - Whiskyproeverij 
 

Wat is whisky nu precies en wat is het verschil tussen al die soorten? Een blend, 

een single malt, whisky’s uit verschillende landen en vooral veel verschillende 

soorten en type’s uit Schotland? 

Liquorist Alexander Kisjes neem u mee in de wereld van Whisky. Je krijgt 

verschillende soorten whisky’s te proeven.  

 

Prijs € 25,00 

Aanvang  19.30 uur 
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30 oktober - Indische rijsttafel 

Lekker, niet moeilijk en ook goed een dag van te voren klaar te maken. 

Marianne Schaap leert u de volgende gerechten klaar te maken.  

* rendang   (rundvlees) 

*   ajam peniki  ( kip) 

* gehaktballetjes in saté saus 

* sajoer boontjes 

* atjar 

* gebakken tempé 

 

Daarbij: witte rijst, gebakken uitjes,seroendeng, kokos, kroepoek, emping en 

diverse  sambals en een passend dessert.  

 

Prijs € 25,00 

Aanvang 18.30 uur 

 

 

8 november – Vrolijke schilderijen  

Vanwege het succes van de vorige edities is er in 

onze atelierzaal dit najaar wederom een workshop 

acryl schilderen. Onder 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. 

 

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

Aanvang 19.00 uur 
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10 november – Glas in Lood  

Tijdens deze workshop maakt u kennis met het 

glas snijden, breken, zetten en solderen van een 

glas in loodraam en gaat iedereen naar huis met 

een klein glas in lood raampje. 

De cursus is in principe toegankelijk voor 

iedereen. Heb je twijfels over of je het zou 

kunnen, neem gerust contact met me op, dan 

kunnen we er samen naar kijken. 

Meer informatie op www.clarafenestra.com, bel 

06-36308383 of mail naar clarafenestraglas@gmail.com. 

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

Aanvang  9.30 uur tot 16.30 uur  

 
 

20 december – Kerststuk maken 
 

Bij deze laatste workshop van het jaar is het thema 

Kerst. Ook nu wordt de cursus gegeven door Gonnie 

van Essen uit Noordwolde-Zuid.  

Zij geeft al meer dan 25 jaar bloemenworkshops & 

cursussen aan verschillende groepen. Onder haar 

deskundige leiding maakt u ook nu weer de mooiste 

bloemstukken.   

 
Prijs € 25,00 

Aanvang 19.00 uur 

 
 
 

 

 

 

mailto:clarafenestraglas@gmail.com
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Buurthuus nieuws 

Kookprojecten 

Inmiddels is er een projectgroep die diverse kookprojecten wil starten 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
mailto:pr@buurthuus-noordwolde.nl
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Wat gebeurt er nog meer in het 

Buurthuus? 
 

Filmhuis Noordwolde  

Het Filmhuis Noordwolde organiseert iedere 2 weken op vrijdagavond een 

filmavond in het Buurthuus. Meer informatie hierover vindt u op de website 

van het filmhuis www.filmhuisnoordwolde.nl en in onze digitale nieuwsbrief. 

Een filmkaartje kost € 7,50. 

Een “strippenkaart” voor 5 films slechts € 32,50 

 

Kunstwerk! In de stellingen 
Kunstwerk! In de Stellingen organiseert jaarlijst diverse exposities. Dit 

najaar zal er een Herfstexpositie zijn vanaf 12 oktober tot 2 december a.s. 

Alzheimercafé 
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. 

 

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. 

Aanmelden is niet nodig. 

Koffie en thee is gratis, net als de entree. 

Een gift in onze collectebus wordt op prijs gesteld 

Data  25 september en 27 november 

Aanvang  19.30 uur 

 

http://www.filmhuisnoordwolde.nl/
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Programma Vlechttheater 
 

Voor deze periode is een aantal regionale voorstellingen aangetrokken, die 

zowel op zaterdagavond als zondagmiddag plaatsvinden. Alle voorstellingen 

worden aangeboden tegen een introductieprijs van € 7,50 (aan de zaal) of  

 € 5,00 (via reservering).  U kunt reserveren via de website van 't Buurthuus 

(https://buurthuus-noordwolde.nl) of telefonisch 0561-432659 (tussen 18.00 en 

19.00 uur). 

Ook dit najaar organiseert ’t Buurthuus weer diverse voorstellingen en gezellige 

middagen en avonden. Hierbij staan gezelligheid en vermaak centraal evenals 

een betaalbare entree. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op één van de 

volgende dagen eens binnen te lopen bij ‘t Buurthuus. 

 

9 september 14.00 uur Lammy Bruyns Combo 

Het Lammy Bruyns Combo bestaat uit 

vier enthousiaste musici die ruim 5 jaar 

samenspelen en zich hebben toegelegd op 

de sfeervolle muziek zoals die vroeger in 

Parijs werd gebracht. Soms zijn dat 

Franse soms ook Amerikaanse songs, 

muziek om naar te luisteren of om op te 

dansen. Een programma vol nostalgie, 

Swingend begeleid door twee gitaristen en een bassist brengt accordeoniste 

Lammy Bruyns diverse vrolijke Musette-walsjes uit die vooroorlogse 

periode. Daarnaast is er volop Swing zoals die door de legendarische 

zigeunergitarist Django Reinhardt werd gespeeld; tal van nummers die velen 

zullen herkennen, aangevuld met eigen composities van Lammy Bruyns met 

tekst van gitarist Georg Lankester.  

Entree € 5,00 

Aanvang 14.00 uur 

https://buurthuus-noordwolde.nl/
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   29 september 20.00 uur De Koning Sterft 

   Minitheater Friesland 

" Waarom zijn we geboren als het leven niet voor altijd is ?"  Mini Theater 

Friesland brengt Ionesco’s ‘De koning sterft’ 

van het paleis naar de zorg-afdeling. Berenger 

I, koning van een onbestemd land, krijgt te 

horen dat hij zal doodgaan aan het eind van 

de voorstelling en zo geschiedt. Er is geen 

twijfel aan, geen genezing meer mogelijk, 

geen onverwachtse wending in het verhaal, 

geen plotse nevenintriges. Over anderhalf uur valt het doek en is de koning 

dood. Er wordt letterlijk afgeteld in het stuk. Het toneel als metafoor voor het 

leven en als handleiding bij het sterven. Omdat doodgaan nu eenmaal 

onlosmakelijk bij het leven hoort. (Absurdistisch toneel) 

Entree € 5,00 

Aanvang 20.00 uur 

 

7 oktober 15.00 uur Spicks & Specks 
Spicks & Specks is een tweemansformatie die 

tijdloze nummers van de BeeGees ten gehore 

brengen. Dit repertoire wordt aangevuld met 

vele andere hits uit de jaren 60-80 en eigen 

werk. Thijs Meester ( theater/toneel/televisie) 

en Rene Soethout (muzikale alleskunner) 

dragen deze bijzondere voorstelling op hun 

jarenlange ervaring wat betreft zang, toneel, theater, film, produceren en 

schrijven. Verwacht geen ‘tribute’ of een aangepaste verkleed-act, het duo 

Spicks & Specks geeft op hun eigen authentieke wijze uitvoering aan deze 

muzikale tijdloze pareltjes van composities! 

 

Entree € 5,00 

Aanvang 20.00 uur 
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3 november 21.00 uur Silver Threads 
Een gezellig avondje met diverse lokale artiesten! 

Deze band speelt covers van Dolly Parton, Johnny Cash, Elvis Presley, the 

Cats, maar ook CCR en muziek uit de jaren 70. 

Ook zullen optreden, onderbegeleiding van de Silver Thread, Wilma 

Dijksma, Hermina en Fred Spel. 

Entree 5,00 

Tijd  21.00 tot 00.30 uur 

 

4 november 14.00 uur De SkânsVrouwen 

De SkânsVrouwen is een enthousiast 

koor van 31 vrouwen en brengt een 

middag vol Shanti's en Evergreens. 

(lid van de Vrouwen van Nu), Het 

koor staat onder leiding van Klaasje 

Gabeler en wordt begeleid door 

trekzakspeelsters Aukje Klazenga en 

Jurrie Bruinsma en accordeoniste 

Trijntje Hoekstra. De naam De 

SkânsVrouwen refereert aan de verdedigingsschans van Gorredijk en aan de 

Vrouwen van Nu.  

Entree € 5,00 

Aanvang 14.00 uur 
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10 november 21.00 uur Stappers van toen 
Zaterdag 10 november neemt DJ Roepie (Rien de Vries) je weer mee op een  

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

Vanaf 21.00 uur kun je weer luisteren naar de hits uit je jeugd. Ontmoet je 

kameraden van vroeger weer in een sfeervolle omgeving, beleef een feest waar 

de nostalgie weer opbloeit en waar nu iedereen uit z’n plaat kan gaan! 

Heerlijke dansplaten van toen worden herleefd. 

Zegt het voort! Noteer deze datum in je agenda en zorg dat je erbij bent. 

Tijd  21.00 uur (zaal open vanaf 20.30 uur) 

Entree € 5,00 

 

 

11 november 14.00 uur Accordeon orkest    

Noordwolde 
Het is wederom een zeer gevarieerd programma met o.a. nummers van Willy 

Alberti, Blue Diamonds, Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Ede Staal, 

Malando, André Rieu en vele anderen. Voor de afwisseling is er ook zang 

van orkestleden, die, begeleid door het orkest enkele nummers ten gehore 

brengen. 

Tijd   14.00 – 16.30 uur 

De entree is gratis. 

 

18 november 13.00 uur DAN Sneupersmiddag 

Ook deze middag kunt u weer eindeloos veel mappen met foto’s, oude kaarten, 

kranten en noem maar op bezichtigen.  
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25 november 14.00 uur The Pub-liners 
Een middagje Ierse en Schotse Pubsfeer 

Deze middag treedt de Ierse Folk-

band de Pub-liners op. Deze band 

is waarschijnlijk de enige 

Dubliners tributeband (just the 

songs) van Nederland en de 

muzikanten komen uit de 

Noordoostpolder en Flevoland. 

Prachtige pubsongs en ballades 

over haat en liefde, oorlog en 

vrede alsmede over de rampzalige omstandigheden onder het vroegere Engelse 

juk in Ierland. Dit met een duidelijke persoonlijke muzikale en vocale invulling 

van de leden 

Entree € 5,00 

Aanvang 14.00 uur 

 

16 december 13.00 uur Boeken- en platenmarkt 

in kerstsfeer 
Een boeken- en platenmarkt voor iedereen. Huur voor € 5,00 een tafel en stal 

al uw spullen uit. Wie weet wie u er lij mee maakt?! De verkoopprijs bepaalt 

u zelf. Misschien ook nog wat mooie kerstversiering of eigen kerstcreaties 

die u wilt verkopen. Ook dat kan op deze boeken- en platenmarkt, die 

helemaal in een sfeervolle kerstambiance zal plaatsvinden. En wie weet 

komt de kerstman ook nog even langs om een mooi kerstverhaal te vertellen. 

De entree is gratis 
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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 

 

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 

 

 

http://www.facebook.com/buurthuus
http://www.buurthuus-noordwolde.nl/
http://www.logopediefriesland.com/vestiging/noordwolde
http://www.fysiotherapienoordwolde.nl/
http://www.muziekverenigingdewoudklank.nl/
http://www.muziekverenigingdewoudklank.nl/
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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 

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.desplittinge.nl/
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  

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

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

 

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

soorten speelgoed en spellen lenen.. 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. 

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 

mailto:koffiegrietje@kpnplanet.nl
http://www.speelotheek-noordwolde.nl/
http://www.desplittinge.nl/
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Tegen inlevering van deze bon ontvangt u tijdens de 

Burendag een kopje koffie of thee voor twee personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mandehof 13, Noordwolde 

organiseert op zaterdag 22 september  
van 11.00 tot 16.00 uur een 

 

 

* Info-markt met presentatie van  
allerlei organisaties  

* Leuke activiteiten voor kinderen 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMO3nN_TnscCFQK4FAod9lEFFA&url=http://www.basschepers.nl/archives/3222&ei=kavIVYOrB4LwUvajlaAB&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNEq_zotfF2-ieJ-SBQ_lDAjWpZfaw&ust=1439300858809032

