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Artikelen over de leefbaarheid in Achtkarspelen, voor en door inwoners van Achtkarspelen

KEaRN is er ook in 2021!

Hebt u vragen, ideeën of
wensen voor uw dorp? Neem
dan contact op met v.l.n.r.:

Wat hebben we een jaar achter
de rug: zoveel dingen die we niet
konden doen, maar gelukkig waren
er ook kansen voor nieuwe zaken.
Ondertussen zijn we alweer 2021: een
jaar waarin we er als KEaRN ook weer
voor jong en oud zijn.
Zo kunnen mantelzorgers terecht
bij Steunpunt Mantelzorg, is
de Vrijwilligerscentrale er voor
vrijwilligers(organisaties), om schulden
te voorkomen is er Amargi en wanneer
u er zelf niet uitkomt bij een burenruzie,
kan Buurtbemiddeling u helpen. Ook
maatjesproject De Opstap staat voor
u klaar en zoekt met name dementie
maatjes. De jongerenwerkers van KEaRN
zijn er voor alle jongeren in Achtkarspelen
en Tytsjerksteradiel van 10 - 23 jaar. Ook
kunnen zij terecht bij ’t Stationnetje in
Hurdegaryp of Buitenpost.
Heeft u een goed idee om het wonen in uw
straat of dorp leuker te maken, maar weet
u niet hoe u dit aan moet pakken? Dan zijn
de buurtwerkers van KEaRN er. Ook komen
we met het Ba(n)kje in de buurt graag bij
u in de straat om met u in gesprek te gaan
en te kijken waar uw buurt behoefte aan
heeft.

Vera van Dijk
vera.vandijk@kearn.nl
06 - 15523096
Alie Klompmaker
Alie.klompmaker@kearn.nl
06 – 11214764
Theo van der Veen
E: theo.vanderveen@kearn.nl
M: 06 – 45240460
Jildou Jager
jildou.jager@kearn.nl
06 - 83671548
teamachtkarspelen@kearn.nl
www.kearn.nl

Met Cyber Beppe willen we ouderen
digitaal met elkaar en familie in contact
brengen. Zodra het weer kan en mag,
zal ook De Buurtkamer weer open gaan,
misschien komen er zelfs locaties bij. Met
AutoMaatje brengen buurtgenoten u tegen
een kleine vergoeding daar waar u moet
zijn en heeft u iemand om mee te praten.
Het tegengaan van eenzaamheid bij jong
en oud is ook in 2021 een thema waar we

ons als KEaRN hard voor maken.
Kortom: teveel om op te noemen! Bent u
nieuwsgierig naar het werk van KEaRN?
Neem dan eens een kijkje op onze website
kearn.nl of onze social media kanalen
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
en YouTube). Daar vindt u ook onze
contactgegevens, maak er gerust gebruik
van.

#Winterteam helpt
jongeren de winter door

POSTBUS 96, 9250 AB BURGUM

t: (0511) 465200
Kijk voor meer informatie

Deze winter is #winterteam van
’t Stationnetje van KEaRN er voor
de jongeren uit Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel. Het biedt hen
de mogelijkheid om, juist tijdens
de lockdown, in contact te
blijven, zichzelf te ontwikkelen
en talenten te ontdekken.
Net als in de zomer biedt #winterteam
jongeren de kans om (met elkaar) in
contact te blijven. Natuurlijk is de input
van jongeren hierbij heel belangrijk.
Organiseren en deelnemen aan (online)
activiteiten, sportief met elkaar aan de
slag zijn of iets doen voor een ander:
dit zijn allemaal mogelijkheden bij

Het #winterteam is bereikbaar via een
e-mail naar stationnetje@kearn.nl of door
te bellen of appen naar Hidde Hartholt:
06 – 24934611. Ze kunnen ingeschakeld
worden tot en met de voorjaarsvakantie
2021 (week 10).
De locaties van ’t Stationnetje in
Hurdegaryp en Buitenpost zijn tijdens de
lockdown op afspraak open voor activiteit
en ondersteuning, rekening houdend met
de coronamaatregelen. Jongeren tussen
de 12 en 27 jaar zijn welkom om er, zoals
altijd, doelen na te streven, elkaar te
ontmoeten en er voor elkaar te zijn.
#winterteam is mede mogelijk gemaakt

#winterteam. Meedoen is gratis, ook
wordt er gezorgd voor alles wat nodig is
om de activiteit te organiseren.

door rijksgelden (Jeugd aan zet) welke
zijn aangevraagd door de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in
samenwerking met KEaRN ’t Stationnetje.

Foto blok

Cyber Beppe:
online ticht
by hûs!
KEaRN biedt met Cyber Beppe ouderen de mogelijkheid om digitaal
contact te maken én te houden met
familie en (nieuwe) vrienden. Dit
doen we door te werken met een
beveiligde inbelverbinding, zonder
moeilijke inlogcodes. Op die manier worden digitale ontmoetingen
georganiseerd. We willen inzetten
op het ‘digivaardiger’ maken van de
deelnemers, maar nog meer willen
we u laten ervaren dat de ‘digitale
weg’ een middel kan zijn om (nieuwe) ontmoetingen te creëren.
We werken met een groot helder scherm met
goed geluid. Een vrijwilliger van Cyber Beppe
komt bij u thuis, legt u alles uit en maakt u digitaal wegwijs. Natuurlijk werken wij volgens
de RIVM richtlijnen.
Cyber Beppe verbindt jong en oud aan elkaar
en is een middel in de aanpak tegen eenzaamheid.
Foto blok

Aanmelden en informatie: Norma Klarenbeek
(06 - 558 414 40) of Frouwina van Dekken
(06 - 102 876 32) Meer informatie is te vinden
op www.kearn.nl/projecten

op

www.kearn.n

Amargi: bevrijd
van geldzorgen
Voorkomen is beter dan genezen, zeker
als het gaat om armoede en schulden.
Daarom staat Amargi van KEaRN ook
tijdens de coronacrisis klaar voor
mensen die ondersteuning nodig hebben
bij hun financiën.
Amargi wil huishoudens met geldzorgen en
betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk
opsporen om zo op tijd hulp te kunnen
bieden. U kunt zichzelf aanmelden, maar
ook een ondersteunende (professionele)
organisatie kan dit doen. Na de aanmelding
maakt een professional van KEaRN
samen met u digitaal of telefonisch een
geldplan. Hierbij wordt gecheckt of alle
inkomensondersteunende regelingen en
voorzieningen worden benut en of er
bespaard kan worden op uitgaven. U blijft
zelf bepalen waaraan u uw geld uitgeeft.
Meer info vindt u op www.kearn.nl
Aanmelden kan via amargi@kearn.nl of via
0511 – 465200 (werkdagen van 9.30 –
12.00 uur).

