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Wijkmaaltijd Sperkhem-Tuindorp
Onder het genot van live muziek en een prachtig versierde ‘kerst’ zaal in wijkcentrum de Eekmolen hebben op 1 december jl. 
in totaal 20 wijkbewoners een heerlijk stamppotbuffet gehad. Deze wijkmaaltijd is in december voor de eerste keer georgani-
seerd en was, alhoewel er 60 mensen konden mee eten, met 20 deelnemers een succes. Een mooi begin wat smaakt naar meer.

De wijkmaaltijd is een initiatief van het wijkplatform Sperkhem-Tuindorp, Patyna, Philadelphia 
en Solidair Friesland. Omdat de wijkmaaltijden niet langer meer in het Dr. Wumkeshus geor-
ganiseerd konden worden is er gezamenlijk gezocht naar een oplossing en nu wordt de maaltijd 
georganiseerd in wijkcentrum de Eekmolen.

We willen elke twee maanden een maaltijd (incl. toetje) voor wijkbewoners te serveren in het 
wijkcentrum voor een bescheiden bedrag (Ð 5,00). Het is de bedoeling dat de wijkmaaltijd een 
activiteit wordt voor én door wijkbewoners. We zoeken daarom ook wijkbewoners die het leuk 
vinden om één keer in de twee maanden te koken voor een grote groep mensen. Hiervoor mogen 
we gebruik maken van de keuken van het Dr. Wumkeshus en krijgen we, vooral in het begin, hulp 
van de kok.

Heeft u belangstelling om mee te helpen met koken dan kunt u contact opnemen met Sytze Grijpstra van het wijkplatform, e-mail: 
wpst1999@gmail.com of  tel. 0515-423208.

De volgende wijkmaaltijd staat gepland op Donderdag 2 maart a.s. van 17.00-19.00 uur in wijkcentrum de Eekmolen. 
U kunt zich opgeven voor maandag 27 februari a.s. via de balie van het Dr. Wumkeshus, in wijkcentrum de Eekmolen 
of via maaltijdwpst@gmail.com

Er zijn weer heel veel dingen de revue 
gepasseerd de laatste maanden. We 
hadden eind november de SinteKerst-
markt. Heel veel kraampjes met leuke 
Sint en schitterende Kerstcadeautjes. 
Helaas viel het aantal bezoekers tegen.  
Het zou fi jn zijn als de wijkbewoners iets 
meer enthousiasme zouden tonen rich-
ting het wijkcentrum. 

Wijkmaaltijd
In december hebben we een wijkmaaltijd 
gehad voor wijkbewoners. Erg gezellig. 
Door vertegenwoordigers van verschil-
lende organisatie is er gekookt voor de 
wijkbewoners en er was ook live muziek 
aanwezig. Het eten was verrukkelijk en 
de sfeer was erg gezellig. De volgende 
verwennerij is in februari of maart. 

Sneek op e strún
We zijn in het wijkcentrum volop bezig 
geweest met de voorbereidingen van 
‘Sneek op e Strún’. Het was erg gezellig 
op de avond van 27 december. Er was een 
kraampje met warme chocolademelk en 
glühwein. En aan de bar was er koffi e, 
thee en fris te koop. Ook kregen de lo-
pers een warm hapje aangeboden.
 
Volop activiteiten
Alle kerstslingers en ballen zijn inmid-
dels weer opgeruimd, maar de activitei-
ten blijven. Het darten, biljarten, disco 
voor mensen met een beperking, schil-
deren, creatief café, de bingo, de kinder-
disco, het klaverjassen en de ruilbeurs 
voor postzegels en alle andere dingen 
gaan gewoon door. Ook is er een kleding-
bank die elk maandagochtend open is. En 
elke vrijdagochtend is er inloop van het 
sociaal wijkteam. Heeft u vragen over bij-
voorbeeld zorg of wilt u uw verhaal kwijt, 
kom dan langs. De koffi e staat klaar.

EEN KLEINE GREEP UIT ONS 
ACTIVITEITENPROGRAMMA:

Klaverjassen: 
elke derde vrijdagavond van de maand,

Kinderdisco: 
elke eerste vrijdagavond van de maand,

Ruilbeurs: 
elke laatste dinsdag van de maand (za-
terdag 28 febr. van 9.00-15.00 uur)

Bingo: 
om de veertien dagen op dinsdagavond 
(dinsdag 24 jan, dinsdag 7 febr.)

Koffi edrinken met taart (Ð 1,00): 
elke eerste vrijdagochtend van de maand 
(Deze taart wordt gemaakt door de cliën-
ten van Philadelphia)

Voor het volledige programma verwijzen 
wij u graag naar de website www.sperk-
hemtuindorp.nl

Kom eens kijken en doe eens mee. Het is 
erg gezellig. 
Weet u dat u ook een zaaltje bij ons kunt 
huren? Voor vergaderingen, kleine en 
grote feestjes enz.. Wilt u hier meer over 
weten dan kunt u ook bellen met het 
wijkcentrum tel. 781727 of mailen met de 
beheerder: andries.udinga@outlook.com

Colofon

Oplage:  1400 exemplaren
Uitgave:  Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp 
  i.s.m. Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp
Contact: Ineke Terpstra, tel. 0515-418114
  Sytze Grijpstra, tel. 0515-423208
  Wijkgebouw de Eekmolen, tel. 0515-781727
e-mail:   wpst1999@gmail.com
www:  www.sperkhemtuindorp.nl
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We willen elke twee maanden een maaltijd (incl. toetje) voor wijkbewoners te serveren in het 
wijkcentrum voor een bescheiden bedrag (Ð 5,00). Het is de bedoeling dat de wijkmaaltijd een 
activiteit wordt voor én door wijkbewoners. We zoeken daarom ook wijkbewoners die het leuk 
vinden om één keer in de twee maanden te koken voor een grote groep mensen. Hiervoor mogen 
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In november zijn de fi tnesstoestellen 
die nog op het ONS terrein stonden ver-
plaatst naar de ingang van het Raster-
hoff park. Het wijkplatform is door de 
gemeente gevraagd mee te denken over 
een nieuwe bestemming, omdat ze op 
het ONS terrein niet tot hun recht komen. 
Het wijkplatform heeft in de wijk diverse 

locaties bekeken en heeft de gemeente 
geadviseerd om de toestellen te plaats-
ten in het Rasterhoff park. Op die manier 
blijven ze toch nog een beetje nabij de 
wijk. In het park wordt veel gesport en 
we hopen dat op de toestellen op deze 
locatie vaker gebruikt zullen worden. 

VERPLAATSING FITNESSTOESTELLEN



NIEUWS VAN 
PHILADELPHIA
Allereerst ieder nog de beste wensen 
voor 2017. Ook dit jaar staat de deur van 
de Eekmolen weer voor een ieder uit de 
wijk open.  In het kort even een paar za-
ken die we afgelopen maanden hebben 
gedaan.

Catering 
We hebben voor de opening van onze 
nieuwe locatie in de Noorderhoek  ge-
zorgd dat er  150 knakworstjes zijn klaar-
gemaakt.  Een hele klus. We zijn dan ook 
erg blij met de grote oven die er in de 
Eekmolen staat. Ook mochten we voor de 
vrouwenvereniging een opdracht verzor-
gen waarbij we voor 50 personen soep en 
salade moesten maken. 

Wijkmaaltijd
Op 1 december  jl. was er de eerste wijk-
maaltijd.  Het werd een gezellige avond 
met live muziek en 20 gasten. Voor de 
eerste keer  een mooie opkomst, maar 
we hopen natuurlijk dat er de volgende 
keer nog meer gasten komen. 

Zwerfafval opruimen
Op 2 januari is een van onze medewer-
kers door de Johan Willem Frisostraat 
en Koopmansgracht gelopen om het 
zwerfafval op te ruimen. Op de foto kun 
je zien hoeveel afval van het vuurwerk er 
op straat lag. Dit kun je op twee manie-
ren benaderen.  Mooi dat het opgeruimd 
wordt. Of verschrikkelijk dat er zoveel 
gewoon op straat blijft liggen. 
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NA DE GOUDEN 
WEKEN STARTEN IN 
HET NIEUWE JAAR 

DE ZILVEREN 
WEKEN OP DE 
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Prachtige decembermaand
De decembermaand was natuurlijk de 
feestmaand op Master Sperkhem. Wat 
een feest toen Sinterklaas op vrijdag 2 
dec. met zijn 3 Pieten een bezoek kwam 
brengen aan onze school. Kerst hebben 
we gevierd met een feestelijk buffet in 
alle groepen. Alle ouders hadden ontzet-
tend hun best gedaan om de heerlijkste 
hapjes te maken voor deze avond. In de 
mooiste feestkleren hebben de kinderen 
gesmuld van al dit lekkers!

21 weken gratis groente en fruit op onze 
school met EU-Schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we weer mee 
met het EU-Schoolfruitprogramma. Kin-
deren leren spelenderwijs om verschil-
lende soorten groenten en fruit te eten. 
Drie vaste dagen in de week wordt een 
gratis portie groente of fruit uitgereikt 
tijdens de pauze om in de klas te eten. 

Een actieve groep ou-
ders wast en snijdt 

het fruit op deze 
dagen. Wij zien in 

EU-Schoolfruit 
een waardevolle 
investering in de 
gezondheid van de 

leerlingen nu én later als ze groot zijn. 
Het samen in de klas eten van groenten 

en fruit is een effectieve, en voor de kin-
deren vooral een gezellige én leuke ma-
nier om ze daarbij te helpen.

De Zilveren Weken de en samenwerking 
tussen ouders en school
Als vervolg op de Gouden Weken (die 
de eerste 3 weken van het schooljaar 
plaatsvinden) worden de Zilveren We-
ken na de kerstvakantie ingezet. Deze 
weken hebben als basis een positieve 
interactie tussen leerkracht en de kin-
deren. Uitgangspunt is dat dit een goed 
fundament legt voor een fi jne sfeer in de 
groep voor het hele schooljaar. Het ac-
cent ligt op groepsvormende activiteiten 
en contacten met de ouders. In de klas-
sen worden er tussen de lessen door veel 
spelletjes gedaan (energizers) en worden 
er andere groepsvormende activiteiten 
ingezet. Een mooie aanvulling hierop is 
dat er iedere maand een ouder/school 
gesprek plaatsvindt waarbij een groep 
ouders met school in gesprek gaat over 
ons onderwijs en alles wat daarmee sa-
menhangt. 

Nieuwe leerlingen op Master Sperkhem
De afgelopen weken hebben we 5 nieuwe 
leerlingen kunnen inschrijven. Iets waar 
we heel erg blij mee zijn. 2 kleuters zijn 
inmiddels al gestart in groep 1 en de an-
dere 3 volgen binnenkort. Ben u ook op 
zoek naar een fi jne school voor uw kind? 
Kom gerust binnen en wij geven u graag 
alle informatie over ons onderwijs. Ook 
bent u allen van harte welkom op de 
OPEN DAG van de Odysseescholen op 
woensdag 22 maart.

BINGO!

Om de week op dinsdagavond is er een 
bingo in het wijkcentrum de Eekmolen. 
Er wordt gespeeld voor mooie geld prij-
zen. Er gaat op zo’n avond voor 800 euro 
aan prijzengeld de deur uit! , verdeeld  
over in totaal 26 rondes. De eerste 10 
rondes spelen we 2 keer op dezelfde 
kaart.  U wint 10 euro als u  5 op een rij 
heeft en dan verder voor de volle kaart 
met 20 euro als prijs. 

Na de pauze gaan we verder met de 
‘Snelle Jelle’ ronde, gevolgd door de 
Jackpot ronde. Deze laatste valt niet elke 
week. We beginnen op 45 euro en noe-
men 50 nummers. Er wordt gespeeld 
voor een volle kaart. Na 50 nummers 
geen bingo? Dan spelen we verder voor 
een pak koffi e en staat de jackpot de vol-
gende keer op 55 euro. Dan noemen we 
52 nummers. Zo gaan we iedere week 
verder tot de jackpot valt en dan begin-
nen we weer van voor af aan. 

De laatste rondes spelen we steeds voor 
een volle kaart. We beginnen met 25 euro 
en bouwen het op. De laatste prijs is 100 
euro!! Zoveel prijzen! 

Alvast de datums voor de volgende 
bingo avonden: 
 
7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 
4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei en 30 mei. 

Dus kom allemaal gezellig mee spelen 
op dinsdagavond in de Eekmolen!

OpvoedParty
GGD Fryslân, regio Zuidwest organiseert 
de OpvoedParty’s. Jeugdverpleegkun-
digen zijn hiervoor geschoold. De Op-
voedParty is een bijeenkomst van onge-
veer twee uur, waar in klein gezelschap 
(4 tot 10 deelnemers) met elkaar wordt 
gepraat over één of meerdere opvoe-
dingsthema’s naar keuze. De kern van de 
OpvoedParty is de mogelijkheid voor een 
goed gesprek over opvoeden vanuit de 
eigenWIJSheid van ouders. Het gaat om 
uitwisseling van ideeën, wijzen van aan-
pak, die andere opvoeders tot steun kan 
zijn in de opvoeding. 
Zo maar een reactie van één van de deel-
nemers aan een OpvoedParty in Zuid-
west Friesland:
 “De Opvoedparty heeft mij gesterkt , dat 
je niet de enige bent die ergens mee wor-
stelt in de opvoeding. Iedereen heeft zijn 
eigen worstelingen. Ieder kind, ouders, 
gezinssamenstelling, thuissituatie, etc. 
is weer anders. Niet alleen van de kinde-
ren wordt er tegenwoordig veel verwacht, 
maar ook van de ouders (nou leggen we 
ons dat stiekum ook allemaal zelf op)”.

Bij een OpvoedParty bepalen de ouders 
waarover ze praten en deel je ervaringen, 
wissel je ideeën uit en kom je misschien 
tot andere inzichten. 

Redenen voor mensen om deel te 
nemen aan een OpvoedParty, zijn bijv.:

• In één avond het plezier in opvoeden 
weer terug proberen te krijgen.

• Vragen over kind(eren) waar men al 
een tijdje mee rondloopt.

• Niet opnieuw “het wiel uitvinden”; zien 
hoe andere opvoeders iets aanpakken.

• Ervaren dat men niet de enige is die 
opvoedingsvragen heeft.

• Praten over kinderen met andere ou-
ders, in een ongedwongen sfeer.

Heeft u een aantal mensen die aan een 
OpvoedParty willen meedoen bijv. vrien-
den, bekenden of familie, neem contact 
op met de jeugdverpleegkundige en we 
organiseren de OpvoedParty bij u thuis.
Uw JGZ team: 
Wilma Eisma jeugdverpleegkundige, 
Betsie Kool jeugdarts, Woltsje Bokma 
consultatiebureau-assistent en 
Ingrid Holkema doktersassistent.
www.ggdfryslan.nl/jgz 
jgz@ggdfryslan.nl 
088 22 99 444

GGD FRYSLÂN, STARTPUNT VOOR 
GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN IN 
UW DORP OF STAD.
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Wat een feest was het! De wijkvereni-
ging werd dit jaar gevraagd door de 
Rotaryclub Sneek om een gedeelte van 
de route van Sneek op e Strún uit te zet-
ten, met dit jaar als thema Verbinding. 
Een hele uitdaging! Met vijf dames en 
één heer zijn we de uitdaging aange-
gaan. Welke route gaan we kiezen, waar 
komt de verlichting en waar vinden we 
heel veel vrijwilligers die kunnen hel-
pen. Dit was echter geen probleem. Op 
27 december (derde Kerstdag) was het 
zover. De crew begon al om tien uur 
met de voorbereidingen: de verlichting 
aanbrengen, het markeren van de route 
met pijlen en nog heel veel andere din-
gen. Na vele liters koffie en een warme 
hap konden we beginnen. Nog even snel 
op de fiets de route controleren of al-
les was verlicht (nog enkele potjes en 
lichtslingers plaatsen) en de Strún kon 
beginnen. Het wachten was op de eerste 
lopers. 

De start was in de veemarkthal, dwars 
door het RSG, de RABO bank, de Ka-
tholieke kerk en dan….., eindelijk over 
de brug het Sperkhem in. Sjoerd Jan de 
Vries, de stadsomroeper, loodste de me-
nigte in de goeie richting, over de koop-
mansgracht, de woudvaartkade en de 2e 
Woudstraat naar de Sperkhemschool. 
Door de school, waar turnstad Sneek 
aan het optreden was, richting het Wum-
keshús. Daarna door de voetbalkooi en 
de speeltuin. Vervolgens door de Aposto-
lische kerk, naar de Koningin Wilhelmi-

naschool. In de school zaten Dhr. Tolsma 
en zijn partner in fries kostuum accorde-
on te spelen. De lopers konden wederom 
een school bekijken. Door de lange gan-
gen en over het plein naar wijkcentrum 
de Eekmolen. Hier ontstond een wachtrij, 
maar de mensen bleven opgewekt. In het 
wijkcentrum zette zangkoor LUS (lui út 
Sneek) zijn beste beentje voor. Heel veel 
mensen hebben lekker gedanst voor ze 
verder liepen. 

Door de Anna Paulownastraat (in de 
binnenhaven lag op het water een hele 
lange rij kleine plankjes met verlichting) 
richting het Oranjepad, bij, het prachtig 
verlichtte Thomashuis langs verder rich-
ting de Anna Paulownastraat. 

Daar hing aan het eind van de straat bij 
de Oppenhuizerweg een heel groot span-
doek met alle foto’s van de gebouwen van 
vroeger waar alle lopers doorheen zijn 
gegaan. Na het bekijken van onze prach-
tige collage was Sneek op é Strún door 
het Sperkhem voor ons klaar. Wat een 
enthousiasme, zowel bij de deelnemers 
als bij de organisatie. Het was geweldig!

Dank aan al die mensen die belangeloos 
hun acts hebben opgevoerd, aan al de 
vrijwilligers die ons hebben geholpen en 
aan de sponsors. Door jullie konden wij 
de Strún gestalte geven en onze wijk la-
ten zien. Nogmaals onze hartelijke dank.
Renzo, Afke, Trijntsje, Jolanda, Meintsje 
en Ineke.
 

Sneek op e Strún in Sperkhem-tuindorp

Tot snel 
bij onze 

kinderdisco!!!



nieuwS van 
de koningin 
wilhelminaSchool

Sinterklaas op de KWS
Ook dit jaar bracht Sinterklaas een be-
zoek aan de Koningin Wilhelminaschool. 
Hij kwam dit jaar met paard en wagen. 
Hij werd door twee vrolijke pieten be-
geleid. Het werd een hele speciale dag. 
Alle kinderen kregen mooie cadeaus van 
Sinterklaas. De kinderen van de boven-
bouw hadden zelfs een echte musical 
ingestudeerd. In deze musical speelden 
een echte Sinterklaas en echte pieten. 
In het verhaal werd Sinterklaas ontvoerd 
door een stel spoken, maar gelukkig wist 
goochelpiet alles weer op te lossen met 
een toverspreuk.   

Kerstmusical in de Eekmolen
Op woensdag 21 december hebben alle 
kinderen van de Koningin Wilhelmina-
school een kerstmusical opgevoerd voor 
hun ouders en opa’s en oma’s en de kin-
deren van peuterspeelzaal De Doerak. 
Het thema van de musical was “De her-
berg is vol.”  Er waren herders, soldaten 
en reizigers in de herberg. Gelukkig was 
er voor Jozef en Maria nog een plekje 
in de stal. De kinderen en leerkrachten 
hadden maar twee weken de tijd om de 
musical in te studeren. Een hele presta-
tie. Het resultaat was verbluffend! 

Nieuwjaarsborrel
Op woensdag 11 januari kwamen alle 
kinderen van de school te samen in het 
speellokaal. Daar stond voor iedereen 
een lekker drankje klaar met wafels in 
slagroom. Samen met alle kinderen heb-
ben we het nieuwe jaar ingeluid en de 
verjaardag van één van onze leerlingen 
gevierd. Wij proosten op een gelukkig 
nieuwjaar en wensen dit ook iedereen in 
onze wijk toe. 

Open dag 22 maart
Op woensdag 22 maar opent de Wilhel-
minaschool haar deuren. Iedereen die 
eens een kijkje wil nemen in onze school 
is op deze dag van harte welkom van 
8.00u tot 20.00u. 

De kinderdisco wordt elke eerste vrijdag 
van de maand georganiseerd in het wijk-
centrum de Eekmolen. We hebben dan 
een hele gezellige avond met veel mu-
ziek en leuke spelletjes. Iedereen die op 
de basisschool zit is welkom. Hoe meer 
kinderen, hoe leuker het wordt! We be-
ginnen om 18:30 uur voor de kinderen 
van groep 1 t/m groep 4. Die gaan lek-
ker dansen en swingen tot 20.00 uur. En 
van 20:30 tot 22:00 uur gaan we verder 
het feestje bouwen met de kinderen van 
groep 5 t/m groep 8. 

Kinderdisco’s  tot de zomervakantie:

• Vrijdag 3 Februari: 
 Carnaval disco. Kom verkleed!

• Vrijdag 3 Maart

• Vrijdag 7 April

• Vrijdag 2 Juni: Zomer party!
 Kom lekker zomers gekleed!

kom je ook naar de kinderdiSco?

Tot snel 
bij onze 

kinderdisco!!!
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de eerste 3 weken van het schooljaar 
plaatsvinden) worden de Zilveren We-
ken na de kerstvakantie ingezet. Deze 
weken hebben als basis een positieve 
interactie tussen leerkracht en de kin-
deren. Uitgangspunt is dat dit een goed 
fundament legt voor een fi jne sfeer in de 
groep voor het hele schooljaar. Het ac-
cent ligt op groepsvormende activiteiten 
en contacten met de ouders. In de klas-
sen worden er tussen de lessen door veel 
spelletjes gedaan (energizers) en worden 
er andere groepsvormende activiteiten 
ingezet. Een mooie aanvulling hierop is 
dat er iedere maand een ouder/school 
gesprek plaatsvindt waarbij een groep 
ouders met school in gesprek gaat over 
ons onderwijs en alles wat daarmee sa-
menhangt. 

Nieuwe leerlingen op Master Sperkhem
De afgelopen weken hebben we 5 nieuwe 
leerlingen kunnen inschrijven. Iets waar 
we heel erg blij mee zijn. 2 kleuters zijn 
inmiddels al gestart in groep 1 en de an-
dere 3 volgen binnenkort. Ben u ook op 
zoek naar een fi jne school voor uw kind? 
Kom gerust binnen en wij geven u graag 
alle informatie over ons onderwijs. Ook 
bent u allen van harte welkom op de 
OPEN DAG van de Odysseescholen op 
woensdag 22 maart.

BINGO!

Om de week op dinsdagavond is er een 
bingo in het wijkcentrum de Eekmolen. 
Er wordt gespeeld voor mooie geld prij-
zen. Er gaat op zo’n avond voor 800 euro 
aan prijzengeld de deur uit! , verdeeld  
over in totaal 26 rondes. De eerste 10 
rondes spelen we 2 keer op dezelfde 
kaart.  U wint 10 euro als u  5 op een rij 
heeft en dan verder voor de volle kaart 
met 20 euro als prijs. 

Na de pauze gaan we verder met de 
‘Snelle Jelle’ ronde, gevolgd door de 
Jackpot ronde. Deze laatste valt niet elke 
week. We beginnen op 45 euro en noe-
men 50 nummers. Er wordt gespeeld 
voor een volle kaart. Na 50 nummers 
geen bingo? Dan spelen we verder voor 
een pak koffi e en staat de jackpot de vol-
gende keer op 55 euro. Dan noemen we 
52 nummers. Zo gaan we iedere week 
verder tot de jackpot valt en dan begin-
nen we weer van voor af aan. 

De laatste rondes spelen we steeds voor 
een volle kaart. We beginnen met 25 euro 
en bouwen het op. De laatste prijs is 100 
euro!! Zoveel prijzen! 

Alvast de datums voor de volgende 
bingo avonden: 
 
7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 
4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei en 30 mei. 

Dus kom allemaal gezellig mee spelen 
op dinsdagavond in de Eekmolen!

OpvoedParty
GGD Fryslân, regio Zuidwest organiseert 
de OpvoedParty’s. Jeugdverpleegkun-
digen zijn hiervoor geschoold. De Op-
voedParty is een bijeenkomst van onge-
veer twee uur, waar in klein gezelschap 
(4 tot 10 deelnemers) met elkaar wordt 
gepraat over één of meerdere opvoe-
dingsthema’s naar keuze. De kern van de 
OpvoedParty is de mogelijkheid voor een 
goed gesprek over opvoeden vanuit de 
eigenWIJSheid van ouders. Het gaat om 
uitwisseling van ideeën, wijzen van aan-
pak, die andere opvoeders tot steun kan 
zijn in de opvoeding. 
Zo maar een reactie van één van de deel-
nemers aan een OpvoedParty in Zuid-
west Friesland:
 “De Opvoedparty heeft mij gesterkt , dat 
je niet de enige bent die ergens mee wor-
stelt in de opvoeding. Iedereen heeft zijn 
eigen worstelingen. Ieder kind, ouders, 
gezinssamenstelling, thuissituatie, etc. 
is weer anders. Niet alleen van de kinde-
ren wordt er tegenwoordig veel verwacht, 
maar ook van de ouders (nou leggen we 
ons dat stiekum ook allemaal zelf op)”.

Bij een OpvoedParty bepalen de ouders 
waarover ze praten en deel je ervaringen, 
wissel je ideeën uit en kom je misschien 
tot andere inzichten. 

Redenen voor mensen om deel te 
nemen aan een OpvoedParty, zijn bijv.:

• In één avond het plezier in opvoeden 
weer terug proberen te krijgen.

• Vragen over kind(eren) waar men al 
een tijdje mee rondloopt.

• Niet opnieuw “het wiel uitvinden”; zien 
hoe andere opvoeders iets aanpakken.

• Ervaren dat men niet de enige is die 
opvoedingsvragen heeft.

• Praten over kinderen met andere ou-
ders, in een ongedwongen sfeer.

Heeft u een aantal mensen die aan een 
OpvoedParty willen meedoen bijv. vrien-
den, bekenden of familie, neem contact 
op met de jeugdverpleegkundige en we 
organiseren de OpvoedParty bij u thuis.
Uw JGZ team: 
Wilma Eisma jeugdverpleegkundige, 
Betsie Kool jeugdarts, Woltsje Bokma 
consultatiebureau-assistent en 
Ingrid Holkema doktersassistent.
www.ggdfryslan.nl/jgz 
jgz@ggdfryslan.nl 
088 22 99 444

GGD FRYSLÂN, STARTPUNT VOOR 
GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN IN 
UW DORP OF STAD.
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Wijkmaaltijd Sperkhem-Tuindorp
Onder het genot van live muziek en een prachtig versierde ‘kerst’ zaal in wijkcentrum de Eekmolen hebben op 1 december jl. 
in totaal 20 wijkbewoners een heerlijk stamppotbuffet gehad. Deze wijkmaaltijd is in december voor de eerste keer georgani-
seerd en was, alhoewel er 60 mensen konden mee eten, met 20 deelnemers een succes. Een mooi begin wat smaakt naar meer.

De wijkmaaltijd is een initiatief van het wijkplatform Sperkhem-Tuindorp, Patyna, Philadelphia 
en Solidair Friesland. Omdat de wijkmaaltijden niet langer meer in het Dr. Wumkeshus geor-
ganiseerd konden worden is er gezamenlijk gezocht naar een oplossing en nu wordt de maaltijd 
georganiseerd in wijkcentrum de Eekmolen.

We willen elke twee maanden een maaltijd (incl. toetje) voor wijkbewoners te serveren in het 
wijkcentrum voor een bescheiden bedrag (Ð 5,00). Het is de bedoeling dat de wijkmaaltijd een 
activiteit wordt voor én door wijkbewoners. We zoeken daarom ook wijkbewoners die het leuk 
vinden om één keer in de twee maanden te koken voor een grote groep mensen. Hiervoor mogen 
we gebruik maken van de keuken van het Dr. Wumkeshus en krijgen we, vooral in het begin, hulp 
van de kok.

Heeft u belangstelling om mee te helpen met koken dan kunt u contact opnemen met Sytze Grijpstra van het wijkplatform, e-mail: 
wpst1999@gmail.com of  tel. 0515-423208.

De volgende wijkmaaltijd staat gepland op Donderdag 2 maart a.s. van 17.00-19.00 uur in wijkcentrum de Eekmolen. 
U kunt zich opgeven voor maandag 27 februari a.s. via de balie van het Dr. Wumkeshus, in wijkcentrum de Eekmolen 
of via maaltijdwpst@gmail.com

Er zijn weer heel veel dingen de revue 
gepasseerd de laatste maanden. We 
hadden eind november de SinteKerst-
markt. Heel veel kraampjes met leuke 
Sint en schitterende Kerstcadeautjes. 
Helaas viel het aantal bezoekers tegen.  
Het zou fi jn zijn als de wijkbewoners iets 
meer enthousiasme zouden tonen rich-
ting het wijkcentrum. 

Wijkmaaltijd
In december hebben we een wijkmaaltijd 
gehad voor wijkbewoners. Erg gezellig. 
Door vertegenwoordigers van verschil-
lende organisatie is er gekookt voor de 
wijkbewoners en er was ook live muziek 
aanwezig. Het eten was verrukkelijk en 
de sfeer was erg gezellig. De volgende 
verwennerij is in februari of maart. 

Sneek op e strún
We zijn in het wijkcentrum volop bezig 
geweest met de voorbereidingen van 
‘Sneek op e Strún’. Het was erg gezellig 
op de avond van 27 december. Er was een 
kraampje met warme chocolademelk en 
glühwein. En aan de bar was er koffi e, 
thee en fris te koop. Ook kregen de lo-
pers een warm hapje aangeboden.
 
Volop activiteiten
Alle kerstslingers en ballen zijn inmid-
dels weer opgeruimd, maar de activitei-
ten blijven. Het darten, biljarten, disco 
voor mensen met een beperking, schil-
deren, creatief café, de bingo, de kinder-
disco, het klaverjassen en de ruilbeurs 
voor postzegels en alle andere dingen 
gaan gewoon door. Ook is er een kleding-
bank die elk maandagochtend open is. En 
elke vrijdagochtend is er inloop van het 
sociaal wijkteam. Heeft u vragen over bij-
voorbeeld zorg of wilt u uw verhaal kwijt, 
kom dan langs. De koffi e staat klaar.

EEN KLEINE GREEP UIT ONS 
ACTIVITEITENPROGRAMMA:

Klaverjassen: 
elke derde vrijdagavond van de maand,

Kinderdisco: 
elke eerste vrijdagavond van de maand,

Ruilbeurs: 
elke laatste dinsdag van de maand (za-
terdag 28 febr. van 9.00-15.00 uur)

Bingo: 
om de veertien dagen op dinsdagavond 
(dinsdag 24 jan, dinsdag 7 febr.)

Koffi edrinken met taart (Ð 1,00): 
elke eerste vrijdagochtend van de maand 
(Deze taart wordt gemaakt door de cliën-
ten van Philadelphia)

Voor het volledige programma verwijzen 
wij u graag naar de website www.sperk-
hemtuindorp.nl

Kom eens kijken en doe eens mee. Het is 
erg gezellig. 
Weet u dat u ook een zaaltje bij ons kunt 
huren? Voor vergaderingen, kleine en 
grote feestjes enz.. Wilt u hier meer over 
weten dan kunt u ook bellen met het 
wijkcentrum tel. 781727 of mailen met de 
beheerder: andries.udinga@outlook.com

Colofon

Oplage:  1400 exemplaren
Uitgave:  Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp 
  i.s.m. Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp
Contact: Ineke Terpstra, tel. 0515-418114
  Sytze Grijpstra, tel. 0515-423208
  Wijkgebouw de Eekmolen, tel. 0515-781727
e-mail:   wpst1999@gmail.com
www:  www.sperkhemtuindorp.nl
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seerd en was, alhoewel er 60 mensen konden mee eten, met 20 deelnemers een succes. Een mooi begin wat smaakt naar meer.

De wijkmaaltijd is een initiatief van het wijkplatform Sperkhem-Tuindorp, Patyna, Philadelphia 

We willen elke twee maanden een maaltijd (incl. toetje) voor wijkbewoners te serveren in het 
wijkcentrum voor een bescheiden bedrag (Ð 5,00). Het is de bedoeling dat de wijkmaaltijd een 
activiteit wordt voor én door wijkbewoners. We zoeken daarom ook wijkbewoners die het leuk 
vinden om één keer in de twee maanden te koken voor een grote groep mensen. Hiervoor mogen 
we gebruik maken van de keuken van het Dr. Wumkeshus en krijgen we, vooral in het begin, hulp 

In november zijn de fi tnesstoestellen 
die nog op het ONS terrein stonden ver-
plaatst naar de ingang van het Raster-
hoff park. Het wijkplatform is door de 
gemeente gevraagd mee te denken over 
een nieuwe bestemming, omdat ze op 
het ONS terrein niet tot hun recht komen. 
Het wijkplatform heeft in de wijk diverse 

locaties bekeken en heeft de gemeente 
geadviseerd om de toestellen te plaats-
ten in het Rasterhoff park. Op die manier 
blijven ze toch nog een beetje nabij de 
wijk. In het park wordt veel gesport en 
we hopen dat op de toestellen op deze 
locatie vaker gebruikt zullen worden. 

VERPLAATSING FITNESSTOESTELLEN


