NIEUWSBRIEF
januari 2019

met:

♦ het activiteitenoverzicht van
voorjaar 2019

♦ weer veel leuke workshops
♦ Veel theater

www.facebook.com/buurthuus
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Weerbaarheidstraining
Komend voorjaar zal er weer een weerbaarheidstraining worden gegeven in
’t Buurthuus. Deze training is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.
In 8 lessen leren zij hoe zij zichzelf weerbaarder en zekerder kunnen
opstellen.
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!
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: info@leergeldweststellingwerf.nl
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Workshops
Ook dit najaar zijn er weer diverse workshops.
Voor alle workshops kunt u zich aanmelden door te mailen 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.
Alle workshops dienen vooraf betaald te worden via rekeningnummer
NL38RABO 0310 418674 t.n.v. Theateractiviteiten o.v.v. naam workshop

Zaterdag 2 februari 2019 – 20.00 uur

Wijnproeverij door Alexander Kisjes

Na de bier- en whiskyproeverij neemt Alexander Kisjes u voor de 3e keer mee in
de wereld van mooie dranken.
Ditmaal gaan we wijn proeven. Hij neemt witte, rosé en rode wijn mee en als
afsluiter een port. Het verschil proeven tussen de verschillende
druivensoorten. Wat is wijn, hoe wordt het gemaakt en wat zijn de verschillen.
Tijdens het proeven van heerlijke wijnen kunt u ook genieten van heerlijke
hapjes.
Een gezellige avond met mooie wijnen.
Prijs
€ 25,00
Aanvang 20.00 uur
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Dinsdag 12 februari 2019 – 19.00 uur

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
Aanvang

€ 27,50
19.00 uur

Donderdag 21 februari 2019 – 19.00 uur

Edelsmeden Elize, hanger maken

Na de leuke workshop van afgelopen najaar, een zilveren ring maken, gaan we
deze keer samen met Edelsmederij Elize een zilveren hanger smeden.
We starten met het ontwerpen van de hanger. Vervolgens komen er
verschillende technieken aan bod, zoals zagen, vijlen, eventueel solderen en de
hanger kan versierd worden met bijvoorbeeld slagletters of stempels.
Aan het eind van de workshop gaat iedereen naar huis met een unieke zilveren
hanger, voor jezelf maar ook leuk om cadeau te doen!
Prijs
Aanvang

€ 55,19.00 uur
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Donderdag 28 februari 2019 – 19.00 uur

Boetseren

Deze workshop wordt gegeven door
Anne-Marie Bakker uit NoordwoldeZuid.
Boetseren met klei is leuk. Een avond
creatief bezig zijn met klei. Je kunt je
eigen werkstuk maken of met hulp
van de docent. Er wordt uitleg
gegeven over wat klei is en hoe je dit
kunt bewerken o.a. met kleiringen en
in het platte vlak. In overleg met de docent kan het werkstuk ook gebakken
worden.
Prijs
Aanvang

€ 22,50
19.00 uur

Zaterdag 2 maart 2019 – 10.00 uur

Workshop Fotografie: portretten
Portretfotografie was nog nooit zo gemakkelijk en
gevarieerd. Met de digitale camera kun je gezichten, jong of
oud glad of gerimpeld, vastleggen.
Tijdens deze cursus leer je op een spontane manier
portretten vast te leggen, in je thuissituatie of tijdens je
reizen. Lees vooraf goed de gebruiksaanwijzing van je
camera, dit maakt het u makkelijker om uw aandacht te
geven aan de persoon die u fotografeert.
Benodigdheden: Een digitale spiegelreflex (met flitser) en enthousiasme zijn
van essentieel belang.
Aanvang
Prijs

10.00 uur
€ 40,00 inclusief lunch en consumpties
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Vrijdag 8 maart 2019 – 19.00 uur

Workshop Airbrush Fun

Nieuwsgierig hoe het werkt? Of gewoon zin in een creatieve impuls? Deze
workshop is perfect voor jou. Geen ervaring nodig en alle materialen zijn
aanwezig. Kom ervaren of dit jouw nieuwe hobby wordt!
De workshop: Na een korte introductie en enkele gezamenlijke oefeningen mag
je zelf aan de slag met de aanwezige sjablonen. Marcia van MarciArtistic geeft
vanzelfsprekend diverse tips en voorbeelden van wat mogelijk is. Inspiratie krijg
je hier vanzelf! Je maakt je eigen werkstuk op speciaal airbrush papier, naar
keuze een vouwkaart of rechthoekige vorm.
Aanvullende informatie: De workshop duurt 2-2,5 uur en is inclusief materialen
en gebruik airbrush. Bij grote groepen worden in overleg tweetallen
samengesteld die een werkplek delen. Vereist: hobbykleding (je weet nooit wie
er verf morst). We werken met water gedragen acrylverf, zonder gevaarlijke
oplosmiddelen. Echter wanneer met een grotere groep gelijktijdig gewerkt
wordt zal er enige verfnevel ontstaan. Voor wie daar toch last van heeft zijn ter
plekke speciale mondkapjes verkrijgbaar (€3 contante betaling).
Prijs
Aanvang

€ 30,00
19.00 uur
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Vrijdag 15 maart 2019 – 18.30 uur

Indonesisch koken (Men only!)
Deze workshop wordt gegeven door
Astrid Roffelsen uit Noordwolde-Zuid.
Astrid wil samen met de mannen
heerlijke recepten maken en daarna
gezellig afsluiten met een
overheerlijke gezamenlijke maaltijd.

Prijs
Aanvang

€ 25,00
18.30 uur

Donderdag 21 maart 2019 – 19.00 uur

Edelsmeden Elize, 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:
Aanvang:

€ 69,00
19.00 uur.
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Vrijdag 22 maart 2018 – 18.30 uur

Workshop Tapas maken

Bent u een liefhebber van tapas?
Dan is dit de kans om zelf heerlijke
tapas te leren maken onder leiding
van Ben Lagerhuis uit Wolvega van
restaurant Lagerhuis. Dus heerlijk
zullen ze zijn.
Heeft u een dieet of allergie? Vermeld
dit bij de opgave vermelden zodat er
rekening mee gehouden kan worden.
De workshop is inclusief consumpties.
Geef u snel op want vol is vol.
Prijs
Aanvang

€ 35,00
18.30 uur

Dinsdag 2 april 2019 – 18.30 uur

Indonesisch koken

Deze workshop wordt gegeven door Astrid
Roffelsen uit Noordwolde-Zuid.
We sluiten uiteraard gezellig af met een
heerlijke gezamenlijke maaltijd.
Prijs
Aanvang

€ 25,00
18.30 uur
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Donderdag 11 april 2019 – 19.00 uur

Paasworkshop

Het thema van deze workshop is ‘Pasen’.
De workshop wordt gegeven door Gonnie van Essen uit
Noordwolde-Zuid. Zij geeft al meer dan 25 jaar
workshops en cursussen met bloemen aan verschillende
groepen. Onder haar deskundige leiding maakt u de
mooiste bloemstukken.
Prijs
Aanvang

€ 25,00
19.00 uur

Donderdag 11 april 2019 – 19.00 uur en
Donderdag 2 mei 2019 – 19.00 uur

Vrolijke en andere schilderijen

Vanwege het succes van de vorige edities is er dit voorjaar wederom een
workshop acryl schilderen. Onder leiding van Theun Krikke worden de vrolijke
dames, kippen, koeien en andere uitingen 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.

Prijs
Aanvang

€ 27,50 per workshop (doek 30 x 40 cm), extra kosten doek 40 x
50 cm: € 7,50
19.00 uur
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Naast de workshops zijn er nog 2 belangrijke data om in uw agenda te zetten:
op zondag 17 maart de DAN Sneupersdag en op vrijdag 5 april de Dorpsquiz.

‘t Vlechttheater
't Vlechttheater ging vorig jaar als theaterwerkgroep en nieuw
cultureel initiatief binnen 't Buurthuus van start ging met nieuwe
voorstellingen naar Noordwolde te halen. Nu is ook de
programmering voor 2019 rond. Alles hierover vindt u in aparte
folder bij deze nieuwsbrief. Deze voorstellingen zijn deels
ingekocht door ' t Buurthuus zelf en deels op basis van verhuur
van de theaterzaal en foyer aan theaterbureaus, een toneelgroep
en een solo-theaterartiest. Het is een mooi en divers programma
geworden en wij zien u graag in ons gezellige theater. Op de
website www.vlechttheater.nl kunt u reserveren, maar ook even
achter de schermen van de organisatie kijken.
Graag tot ziens in 2019
Werkgroep VlechtTheater
Jan Ophof, Jacques Platenkamp, Marion van der Sluis,
Jan de Vries en Janny Douma
e-mail: secretariaat@vlechttheater.nl
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Buurthuus nieuws
In oktober 2018 zijn we een nieuw project begonnen: koken voor en door
alleenstaande ouderen. Vanuit ’t Buurthuus wordt dit gecoördineerd door
Aukje Sterling en Diny Ophof in samenwerking met Sandra Bon van Timpaan en
de plaatselijke kerk.
We beginnen dan meestal de middags met een kopje koffie en/of thee met
koek en daarna gaan we gezellig aan de slag met de voorbereidingen voor het
eten. Het gesprek en de gezelligheid komen makkelijk op gang als je bezig bent
en voor je het weet is de dag zo weer voorbij.
Ook in 2019 gaan we hiermee door. Misschien heeft u ook een idee voor een
kookproject of wilt u meedoen (bijvoorbeeld statushouders/Nederlanders,
kinderen voor oma en opa, etc.). Mail voor meer informatie naar:
pr@buurthuus-noordwolde.nl.
Naast dit kookproject heeft ’t Buurthuus nog een aantal initiatieven ontwikkeld
voor de ouderen in het dorp, zoals een 55+ dag. U kunt hier t.z.t. meer over
lezen in onze digitale nieuwsbrief en op onze facebookpagina.

Gezellig samen koken?
Stuur een mail naar: pr@buurthuus-noordwolde.nl

13

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 jaarlijkse diverse exposities. De
Lente Expositie Vrij Spel opent op 8 maart en loopt tot 28 april 2019. De
expositie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00
uur. De expositie is ook op 1e en 2e Paasdag geopend.

Alzheimercafé

Het Alzheimercafé 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 eenieder 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: 26 februari en 16 april. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
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U vindt ’t Buurthuus ook 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 (Aansluitend een kopje thee in de zaal)
www.yoga-alice.nl; info@yoga-alice.nl
DINSDAG
Gezond Natuur Wandelen
9.00 – 11.00 uur
Cor Hogeboom, tel. 0561-433665.
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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
Schilderclub Noordwolde
13.00 – 16.00 uur
J. van Dalsen, Trambaan 10, Noordwolde 0561-433217
Fanfare
19.45 – 22.00 uur
www.muziekverenigingdewoudklank.nl
DONDERDAG
Papierwinkel
13.00 tot 15.00 in de Vlechtzaal (hulp bij invullen formulieren)
Accordeonclub NAO
19.30 – 22.00 uur
www.noordwoldigeraccordeonorkest.nl
Dru Yoga
20.00 – 21.30 uur
https://doetiedruyoga.nl
VRIJDAG
Kinderfysio Anita Schou
vanaf 13.00 uur op afspraak (www. fysio-wolvega.nl)
ZATERDAG
Judo
8.30 – 12.45 uur (4 groepen)
www.desplittinge.nl
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Stichting Reanimatie Weststellngwerf

De stichting geeft regelmatig reanimatiecursussen en herhalingscursussen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Meulen
(st.reanimatieweststellingwerf@gmail.com)

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.
Programma 2019
Zondag 3 februari:
Bingo met mooie prijzen
Woensdag 13 februari:
De jeugd van Toen
Zondag 3 maart:
Bingo met mooie prijzen
Woensdag 20 maart:
Muziek Duo, Andreas en Cazilla
Woensdag 24 april:
Jaarvergadering met optreden van cabaretier
Hendrika Huusman
Zondag 5 mei:
Bingo met mooie prijzen
Woensdag 29 mei:
Busreis naar ………….?
Woensdag 19 juni:
Shantykoor
Wilt u meer weten of lid worden van de OSN, neem contact op 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
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de tarieven en andere voorwaarden, kijk dan op www.speelotheeknoordwolde.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

BuurthuusHulp Noordwolde
Sinds een half jaar bestaat er de BuurthuusHulp. Dit is een klussendienst voor
inwoners van Noordwolde die zich (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden. Dit
kan zijn wegens ziekte, vanwege een lastige financiële situatie of omdat hulp uit
eigen netwerk moeilijk te verkrijgen is.
U kunt dan hulp vagen voor o.a.:
(kleine) boodschappen doen
- Lamp vervangen
- Ophalen van medicijnen bij de apotheker
- Container aan de weg zetten
- Ophangen van een lamp, schilderij of plank
- Bladeren harken, grasmaaien, schoffelen
- Vervangen van stekkers en andere kleine reparaties m.b.t elektra
- Sneeuwschuiven en zout strooien
- Aansluiten van televisie, computer of tablet.
Wel geldt voor alle hulpvragen dat het binnen twee uur gedaan kan worden. En
de BuurthuusHulp verricht geen werkzaamheden waarvoor professionele
vakmensen moeten worden ingehuurd.
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Hulp aanvragen?
U kunt uw vraag kwijt door de aanvraagkaart in te leveren bij ’t Buurthuus
Noordwolde. De coördinator Buurthuus Hulp neemt dan contact met u op. U
kunt de coördinator ook bereiken via 06-, sociale media, of door binnen te
lopen bij ‘t Buurthuus in Noordwolde tijdens het spreekuur. De coördinator
bekijkt of de aanvraag geschikt is en neemt de aanvraag dan in behandeling. Er
wordt een afspraak gemaakt en de coördinator vertelt wie bij u langs komt. Het
streven is om binnen twee weken een vrijwilliger bij u langs te sturen.
Kosten?
U betaalt een vergoeding voor:
- De reiskosten van de vrijwilliger (€ 0.19 per km).
- De kosten voor de aanschaf van materiaal/ gereedschap.
- De kosten voor het ophalen en afvoeren van materiaal/gereedschap.
Daarnaast kan de coördinator vragen of u zelf ook iets kunt betekenen voor uw
buurt. Misschien kunt u wel goed uitleg geven over het gebruik van een tablet
of bent u dé aangewezen persoon met groene vingers bij het aanleggen van
een moestuintje. Ieder talent is van harte welkom!
Heeft u hulp nodig, u kunt bellen met 06-36279878
of mailen met: buurthuushulp@buurthuus-noordwolde.nl
Spreekuur: elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in ’t Buurthuus

Nieuwsgierig geworden naar ’t Buurthuus?
Loop eens binnen. De koffie staat altijd klaar.
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