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NIEUWSBRIEF 
           januari 2020 

 
 

   met:  
♦ het activiteitenoverzicht van 
    voorjaar 2020 
♦ weer veel leuke workshops  
♦ veel theater 
 

Stichting Dorpscentrum  
’t Buurthuus Noordwolde 
Mandehof 13, 8391 BG Noordwolde 
Ingang:  Hoofdstraat Oost 34a 
telefoon 06-40181753 
www.buurthuus-noordwolde.nl 
www.facebook.com/buurthuus dorpscentrum 
noordwolde fr 
 

 

http://www.buurthuus-noordwolde.nl/
http://www.facebook.com/buurthuus
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Zondag 5 april  Wandeltocht Noordwolde e.o. 

Dit voorjaar organiseert t Buurthuus ook een wandeltocht.  U kunt kiezen uit 
een korte (5 km) of een langere (10 km) wandeling. Onderweg kunt u bij 
theetuin de Buytenplaets een  kopje thee met gebak nuttigen en achteraf iets 
lekkers bij ’t Buurthuus. 

De start is tussen 13.00 en 14.00 uur bij ’t Buurthuus in Noordwolde. 

Deelname € 10,00 incl. alle consumpties. 

Opgave minimaal een week van te voren door te mailen naar: 
aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl of te bellen met de 
activiteitencommissie via 0561-432659 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 

 

 

Zondag 17 mei  Fietstocht Noordwolde e.o. 

Na het succes van vorig najaar, organiseert’t Buurthuus  deze dag wederom 
een gezellige fietstocht. Tijdens deze tocht van ca. 35 kilometer komt u langs 
de mooiste plekjes in onze omgeving. Onderweg zijn er een aantal rustpunten 
waar u koffie/thee, ijs en een lekkere snack wordt aangeboden.  

De start is tussen 10.00 en 11.00 uur bij ’t Buurthuus in Noordwolde. 

Deelname € 12,50 incl. alle consumpties en een kop soep na afloop in  
‘t Buurthuus 

Opgave minimaal een week van te voren door te mailen naar: 
aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl of te bellen met de 
activiteitencommissie via 0561-432659 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 
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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 
 

 
 
Dinsdag 28 januari - 19.00 uur 
Brushlettering, Aukelien Poelsema 

 
 
Letterpret met Aukelien Poelsema !  
Deze keer brushlettering. 
We gaan oefenen met lettertypes, 
stijlelementen en banners. Verder 
werk je een quote/tekst uit op een A4 
of A5 papier van 200 gram. 
Workshop is inclusief alle materialen 
zoals papier, 2 micropennen, witte 
gelpen, potlood, gum en werkboekje. 
 
 
Prijs   € 30,00 
Aanvang  19.00 uur 
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Dinsdag 4 februari - 19.00 uur 
Beeldtekenen, Anne-Marie Bakker  

 
BEELD TEKENEN met Anne-marie Bakker (https://beeldtekenen.nl/) 
 
Een beeld ontstaat vanuit een gedachte en wordt zichtbaar door het te 
tekenen. 
Het getekende beeld vraagt om instemming, klopt het beeld, bedoelen we dit? 
Communicatie maakt onderdeel uit van een getekend beeld. 
Een tekening helpt om een groter verhaal te veranderen in een concreet beeld. 
De tekening maakt onderdeel uit van het proces, zoeken oriënteren, 
analyseren,...  
doelstellingen, resultaten, ....  
Het gaat niet alleen om mooi, maar vooral of het klopt. Het gaat om het 
proces. 
 
Prijs   € 15,00 
Aanvang  19.00 uur 
 
 
 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbeeldtekenen.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KWiTJh3L8_B_DQxhyLG2cI7QBJs2MgMs-wvRWebnTLeqHWcvM2MnjkC8&h=AT2a9pX2qKr_pwXSv-Rl2PVvrE07nUjSVrGQ_DKo7Vd7YSvbbqNz2pOYXKdHmRTvtpH8k9Cz4HlywbTXZIz-faDIJFVjmft2X-Yrxau60F9gRpidngthGY7w4D2pXBCYsAR6wjgU
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Dinsdag 18 februari - 18.30 uur 
Workshop Mediterraans koken, Ben Lagerhuis  

 

Bent u een liefhebber van de 
Mediteraanse keuken? Dan is dit de 
kans om zelf heerlijke gerechten te 
leren maken onder leiding van Ben 
Lagerhuis uit Wolvega van restaurant 
Lagerhuis (https://benlagerhuis.nl/). 

 
Heeft u een dieet of allergie? Vermeld dit bij de opgave vermelden zodat er 
rekening mee gehouden kan worden. De workshop is inclusief consumpties 

Prijs               € 30,00 
Aanvang  18.30 uur 

Donderdag 20 februari - 19.00 uur 
Kleurenanalyse, Hilde Bouknegt  

 
 
Bij een kleurenanalyse laat Hilde Bouknegt u zien welke kleuren het mooist bij uw 
gezicht staan. Welke kleuren dit zijn wordt bepaald door het pigment in de ogen, 
de huid en het haar. 
Hier bij is de huid het belangrijkste criterium. Door de juiste kleuren te dragen gaat 
u er jonger uitzien, kringen verzachten, tanden lijken witter en lijnen worden 
minder. 
 
Je creëert als het ware rust in het gezicht en brengt hierdoor alles in harmonie. 

https://benlagerhuis.nl/?fbclid=IwAR083D-UoeFFXzIW7j-Zvkm2hUJ3elVqHuJYJ1uKtLoiOwH9dzj4ufbP2AY
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Koele kleuren zijn kleuren waar zilver goed bij staat. Deze kleuren hebben een 
blauwe ondertoon. Warme kleuren passen goed bij goud. Die hebben een gele 
ondertoon. 
Kortom een gedegen kleuradvies is de goedkoopste facelift die er is! 
 
Prijs   € 30,00 
Aanvang  19.00 uur 
 
 
 
Dinsdag 25 februari - 19.00 uur 
Paneel schilderen, Hennie van Helden 

 
 
Hennie van Helden gaat ons wegwijs maken 
met paneel schilderen, op hout. Kan mooi 
binnen of buiten, om uw terras aan te kleden. 
U kunt een eigen onderwerp mee nemen of 
naar idee van Hennie. Laat u inspiren. 
 
Prijs   € 27,50 
Aanvang  19.00 uur 
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Donderdag 5 maart –19.00 uur 
Edelsmeden (ring), Elize Koopman 

 
 
Smeed samen met Edelsmederij Elize (uit de Hoeve) een eigen zilveren ring. 
Je 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  19.00 uur 
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Dinsdag 10 maart – 19.00 uur 
Schilderen, Theun Krikke  
Vanwege het succes van de vorige edities is er dit voorjaar wederom een 
workshop acryl schilderen. Onder leiding van onze Theun Krikke worden eigen of 
bestaande ontwerpen/ideeën  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  € 27,50 per workshop (doek 30 x 40 cm), extra kosten doek 40 x 
50 cm: € 7,50 
Aanvang 19.00 uur 

 
Donderdag 19 maart – 19.30 uur 
Voorjaarsstuk maken, Gonnie van Essen 

 

Het thema van deze workshop is ‘VOORJAAR’.  
Heb je ook zin in een gezellige avond en dan ook 
nog zelf een mooi stuk maken?  
Alle workshops zijn echt door iedereen te maken! 
De workshop wordt stap voor stap door Gonnie van 

Essen (4Seasons Noordwolde)uitgelegd, zodat je altijd met een mooi resultaat naar 
huis gaat! Zelf meenemen: een schaar, mesje of snoeischaartje. 

Prijs   € 25,00 (betaling mag op de avond zelf) 
Aanvang  19.30 uur 
 



9 
 

Zaterdag 28 maart – 19.00 uur 
Bierproeverij, Alexander Kisje 
 

 
 
Bier, bier en nog eens bier! Alexander Kisje, liquorist, wijnspecialist en 
internationaal biersommelier,  laat ons proeven, geeft uitleg en adviseert tijdens 
deze avond. 
 
Prijs  € 20,00 
Aanvang 19.00 uur 
 

 

Zaterdag 18 april – 13.00 uur 
Smartphone fotografie, Richard Schaap 
Haal meer uit je smartphone. Richard neemt ons deze middag mee en leert ons de 
mogelijkheden van smartphone fotografie kennen. We beginnen in ’t Buurthuus 
en daarna gaan we verder buiten in de omgeving. De workshop duurt tot ongeveer 
17.00 uur. 
  
Prijs   € 12,50 
Aanvang  13.00 uur 
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Workshop Mochila haken, Attie Blom 

 
Bij voldoende interesse kunt u een workshop mochila haken volgen bij Attie Blom. 
De data en kosten zijn in overleg. 
Attie Blom is te bereiken op 06 – 4733 2133. 
 

 

Workshop Gezond & lekker koken 
 
Voorjaar 2020 zullen er wederom weer 
een aantal workshops Gezond & Lekker 
koken gaan plaats vinden, georganiseerd 
door Vitale Regio Noordwolde. 
 
Houd de Facebook pagina van ’t 
Buurthuus in de gaten voor de data. 
 
 
 

 
 

 

 

 



11 
 

 

 

 

Woensdag 11 maart: Oud Hollandse spelen voor     
volwassenen! 

Tijdens deze middag komen de volgende spelen aan bod: de tollenbak, ronde 
sjoelbak, bobbak, hamertjesspel,paardenrennen en trekbak. 

Aanvang: 14.00 uur (tot 17.00 uur) 

Kosten € 5.00 per persoon 

Opgeven: aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl  U kunt ook bellen naar 
0561-432659 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 

 

 

 

Vrijdag 20 maart: De dorpsquiz! Aanvang 20.00 uur 

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 over de geschiedenis van 
Noordwolde. Deelname € 5,00 per team 

Teams kunnen zich inschrijven voor de quiz via:  
www.buurthuus-noordwolde.nl/dorpsquiz   
Of mail naar: aanmelden@buurthuus-noordwolde.nl  U kunt ook bellen naar 
0561-432659 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 
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‘t Vlechttheater 
Dit voorjaar hebben wij in ‘t VlechtTheater weer een mooie programmering 
samengesteld. Pianoconcert, cabaret, mooie muziek, het is allemaal 
vertegenwoordigd. 

De data in ’t kort. 

Zaterdag 11 januari  20.00 uur:  
Benefiet concert met De Muiters 

Zondag 26 januari  14.00 uur 
Nieuwjaarsconcert van het Noordwoldiger Accordeon Orkest 

Zaterdag 1 februari - 20.00 uur 
Cartouche Theater met marionetten door Lucas Goudzwaard en 
Aad-Jan Coumou 

Zaterdag 8 februari - 20.00 uur & zondag 9 februari 14.00 uur: 
The Flying Stars 

Zaterdag 22 februari  20.00 uur  
The Swinging Dutchman 

Zaterdag 7 maart  20.00 uur 
Kampa, kampa! 

Zondag 22 maart 14.00 uur  
Theatercafé Weststellingwerf 

Werkgroep VlechtTheater 
Jan Ophof, Jacques Platenkamp, Jan de Vries, Janny Douma en Petra van Vliet 

E-mail:   secretariaat@vlechttheater.nl 
Website:  www.vlechttheater.nl 

Facebook: VlechtTheater-Noordwolde 

Kijk voor uitgebreide informatie in de aparte brochure 

  

mailto:secretariaat@vlechttheater.nl
http://www.vlechttheater.nl/
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Buurthuus nieuws & nieuw in 2020 

Koersbal Club ’t Buurthuus Noordwolde 

Het is zover, na een opstart periode gaat de Koersbal Club op dinsdag 7 januari 
2020 beginnen! 

Voor iedereen van jong tot ouder die het gezellig vindt om met elkaar een middag 
sportief bezig te zijn kan zich opgeven als lid van de club. 

Waar:  
In ’t Buurthuus gaan we iedere dinsdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur gezellig 
Koersbal spelen. Voor diegene die nog uitleg nodig hebben om het spel te leren is 
er begeleiding aanwezig. 
Tijdens of tussen het spelen kan er ook iets gedronken worden, dit is voor eigen 
rekening. 

Kosten: 
Lidmaatschap: Gratis 
Deelname per middag: € 2,- ter plaatse te betalen 

Info: 
Piet van Oudenaren 06-14 71 27 28 
Hans van Benthem 06-41 71 15 98 
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Haak & Brei café 

 

Vanaf 15 januari 2020, iedere 3de woensdag van de maand. 
Aanvang 10.00 uur. 
Vrije inloop, eigen haak of breiwerkje meenemen. 

Ladies Night Noordwolde 

 

Noteer alvast in uw agenda: Ladies Night op zaterdag 28 maart ! 

Aanvang 19.00 uur.  

Voor meer informatie betreffende dit evenement, houd de Facebook 
pagina in de gaten: Ladies Night Noordwolde 
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Koken & bakken  

Vorig jaar begonnen en inmiddels hebben al veel mensen lekker gegeten 
maar vooral elkaar ontmoet bij een van de activiteiten van de kookgroep 
van ’t Buurthuus. 

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand de Buurthap, voor 5 euro kunt 
u mee eten in de foyer van ’t Buurthuus. Wel van te voren opgeven in 
’t Buurthuus of via pr@buurthuus-noordwolde.nl. 

Daarnaast is er ook een bakmiddag voor schoolkinderen georganiseerd en 
zijn er plannen om schoolkinderen voor ouderen te laten koken. Kortom 
ideeën genoeg. 

Heeft u ook een idee voor een kookproject of wilt u meedoen? Ook voor 
opgave voor de buurthap en koken voor alleenstaanden kunt u mailen naar: 
pr@buurthuus-noordwolde.nl 

Houd onze digitale nieuwsbrief en Facebookpagina (Buurthuus 
Dorpscentrum Noordwolde Fr) in de gaten voor de laatste nieuwtjes!  

Biljarten   

In ’t Buurthuus staat een prachtig biljart welke nog (te) weinig gebruikt 
wordt. Heeft u interesse samen te biljarten? Wilt u wellicht een biljartclubje 
starten met bijvoorbeeld vrienden/buren etc.? 

Informeer naar de mogelijkheden,  
bel 06-51010929 of mail naar  
pr@buurthuus-noordwolde.nl  

U kunt ook gewoon eens binnenlopen om naar 
de mogelijkheden te informeren. 

                                 

 
 

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 jaarlijkse diverse exposities.  
-  Lente Expositie 2020 is van 6 maart t/m 26 april 
-  Zomer Expositie 2020 is van 3 juli t/m 23 augustus 

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. 
 
25 februari – Saar aan huis, gastpreker: Willeke Phillips 
Saar aan Huis is een organisatie voor aanvullende mantelzorg. Zorgvuldig 
geselecteerde zorgverleners (Saars) bieden liefdevolle ondersteuning aan 
ouderen en ontlasten hun mantelzorgers.  

14 april – thema hiervoor is nog niet bekend 

http://www.filmhuisnoordwolde.nl/
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U vindt ’t Buurthuus ook op  
www.facebook.com/Buurthuus Dorpscentrum 
Noordwolde Fr 
 
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 
www.yoga-alice.nl; info@yoga-alice.nl 
 

 

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/
http://www.yoga-alice.nl/
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DINSDAG 
Gezond Natuur Wandelen  
9.00 – 11.00 uur 
Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week gratis 
wandelingen van een uur in het groen, zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom. De wandelingen, met als startpunt ’t Buurthuus, worden begeleid door 
vrijwilligers die onderweg ook iets over de natuur vertellen. Het is in de eerste 
plaats bedoeld voor mensen die graag wat meer willen bewegen, maar 
iedereen die het leuk vindt met een groep op stap te gaan is van harte welkom. 
De wandelingen zijn gratis en u hoeft zich niet van tevoren op te geven. Na 
afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken. 

 
WOENSDAG 
Schilderclub Noordwolde 
13.00 – 16.00 uur 
J. van Dalsen, 0561-433217 
 
Fanfare 
19.45 – 22.00 uur 
www.muziekverenigingdewoudklank.nl 
 
Nortepé Singers 
20.00  – 22.00 uur 
www.nortepesingers.nl 

DONDERDAG 

Accordeonclub NAO 
19.30 – 22.00 uur 
www.noordwoldigeraccordeonorkest.nl 

Dru Yoga 
20.00 – 21.30 uur 
 
De lessen worden gegeven door Doetie de Jong uit Nijeholtpade elke 
donderdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. Voor meer informatie en opgeven bel: 
0561-688525 of kijk op; https://doetiedruyoga.nl/ 

 

http://www.muziekverenigingdewoudklank.nl/
http://www.nortepesingers.nl/
http://www.noordwoldigeraccordeonorkest.nl/
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VRIJDAG 
13.00 uur  Kinderfysio Anita Schou 
info@fysio-wolvega.nl – www.fysio-wolvega.nl  
 

ZATERDAG 
Judo 
8.30 – 12.45 uur (4 groepen) 
www.desplittinge.nl - Annemiek Hessels: 0561- 431460 
  
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.  
 
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. 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. 

mailto:info@fysio-wolvega.nl
http://www.fysio-wolvega.nl/
http://www.desplittinge.nl/
mailto:st.reanimatieweststellingwerf@gmail.com
mailto:koffiegrietje@kpnplanet.nl
mailto:j.j.jongedijk@online.nl
http://www.speelotheek-noordwolde.nl/
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BuurthuusHulp Noordwolde 
 
 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 
- 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.  

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 06-36279878, of door binnen te lopen bij 
‘t Buurthuus in Noordwolde of het gebiedsteam van Noordwolde. 

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. 

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  
 

mailto:buurthuushulp@buurthuus-noordwolde.nl
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	Een filmkaartje kost € 7,50. Een “strippenkaart” voor 5 films slechts € 32,50

