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beste wijkbewoners,
Heeft u ook zo genoten van de vakantie en de prachtige nazomer? Wat een mooie toegift! 
Net als iedereen hebben het wijkplatform en de wijkvereniging zo langzamerhand ook 
de draad weer opgepakt en zijn de activiteiten allemaal weer begonnen.

Er is de laatste maanden heel veel gebeurd in het wijkcentrum. Voor de 
wijkvereniging zijn dat alleen maar leuke dingen geweest. Er is ongeveer 
twee jaar lang gezocht naar sponsors voor het realiseren van een nieuwe 
toiletgroep en nieuwe vloerbedekking in de grote zaal. Ook wilde de wijk-
vereniging heel graag een vouwwand.  En dat is gelukt! Er kwam genoeg 
sponsorgeld binnen en er kon in april een begin worden gemaakt met het 
sloopwerk. De cliënten van Philadelphia hebben hun uiterste best gedaan. 
Slopen, tegels uitzoeken, toezicht houden en koffi ezetten voor iedereen. 
Het slopen ging voortvarend en daarna kon de installateur erin. Toen de 
toiletgroep klaar was (inclusief het herentoilet en een invaliden toilet) kon 
er een begin worden gemaakt met de vloer. Daarna is er geverfd en ge-
poetst om alles weer spic en span te krijgen. 

Het bestuur van de wijkvereniging is zo verschrikkelijke blij met het vernieuwde wijkcentrum dat ze ook 
aan jullie als wijkbewoners wil laten zien hoe het geworden is. Daarom organiseert het bestuur een house 
warming party (open huis) op maandag 10 oktober aanstaande van 14:00 uur tot ± 20:00 uur.

U komt toch ook even een kijkje nemen in ons verbouwde 
wijkcentrum aan de Frederik Hendrikstraat 22, 8606 EJ  in Sneek?

?
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

activiteitenprOGraMMa
de eekMOlen:  seizOen 2016-2017

Voor het komende seizoen staan 
de volgende activiteiten op het programma.

Maandag

Namiddag:  Samen koken en samen 
eten, koken voor 

 alleenstaanden. 
Avond:   Biljarten voor de heren. 
Avond:  Trekzakclub (Accordeon) 

vanaf november 

Dinsdag

Ochtend:  Knutselen 
Avond:   Darten van de bond 

(FDB). 
Avond:  Bingo
Avond:  Postzegelclub (vanaf 

februari 2017) 

Woensdag

Ochtend: Schilderen
Lunch: Elke derde woensdag 

van de maand een 
 lunch met na afl oop 
 gezamenlijk sjoelen
Namiddag: Kinderkoken 
 (1 keer per maand)
Avond:  Biljarten voor dames

Donderdag
Ochtend:  Gym voor 50 plussers. 
Avond:   Biljarten voor de heren.

Vrijdag

Ochtend:  Knutselen. (breien, 
 haken, naaien of wat 
 u zelf maar wilt) 
Ochtend: Koffi edrinken met taart 

voor E 1,-, i.s.m. 
 Philadelphia (elke 1e 

vrijdag van de maand)
Avond:   Darten
Avond: Klaverjassen (elke derde 

vrijdag van de maand)  
Avond:  Vogelclub (elke derde 

vrijdag van de maand)
Avond:  kinderdisco ( elke eerste 

vrijdag van de maand) . 

 
Hieronder volgen de datums: 

vrijdag 7 oktober Halloween disco, 
vrijdag 4 november kinderdisco, 
vrijdag 2 december zwarte pieten 
 en sinterklaas disco, 
vrijdag 6 januari new years party, 
vrijdag 3 februari carnavalsdisco, 
vrijdag 3 maart kinderdisco,
 vrijdag 7 april kinderdisco, 
vrijdag 2 juni summerparty.

Zoals u kunt lezen is er weer genoeg 
te doen in ons wijkcentrum. Voor het 
biljarten zijn ze nog op zoek naar 
enthousiaste leden. Zowel voor de 
mannen op maandagavond en don-
derdagavond, als voor de vrouwen op 
woensdagavond. En in overleg is er 
meer mogelijk. Wilt u meer informa-
tie? Loop dan gerust op een van de 
biljartavonden binnen. 

Wilt u zelf een feestje geven, een ver-
gadering beleggen of een trouwerij 
vieren?  Voor alle doeleinden hebben 
wij wel een ruimte die u kunt huren. 
U kunt ook gewoon eens langs ko-
men voor een kopje koffi e. 

wilt u meer weten? 

Dan kunt u langskomen 
of Andries bellen Tel.: 0515-781727
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Op 2 december is het 3 jaar geleden 
dat wij van Philadelhia zijn gestart 
in jullie wijkcentrum. In deze drie 
jaar hebben we al diverse stappen 
gezet waarbij we onze ideeën heb-
ben kunnen filteren en uitvoeren. 
Een van de stappen was dat Ineke 
(wijkcentrum) en Tryntsje ( Phila-
delphia) samen aan de slag zijn ge-
gaan om een plan te schrijven om 
enkele verbeterpunten voor het 
wijkcentrum voor elkaar te krijgen. 
Denk hierbij aan nieuwe vloerbe-
dekking in de tussenruimte, een 
nieuwe wand tussen de keuken en 
de cursusruimte en een nieuwe toi-
letgroep met invalidentoilet.

Helaas slaagde het zoeken van 
sponsoren in eerste instantie niet zo 
goed, maar met wat hulp van derden 
kregen we al snel de eerste positie-
ve reacties binnen. Uiteindelijk iets 
later dan aanvankelijk de bedoeling 
was kon er dit jaar gestart worden 
met de verbouwing. 

Wat hebben onze clienten met de 
vrijwilligers/ bestuur van de Eekmo-
len een fantastische samenwerking 
ervaren. Geweldig dat de clienten 
overal bij betrokken werden. Niet 
alleen voor het sloop en opruim-
werk, maar ook voor de bespre-
king waarbij de nieuwe tussenwand

werd uitgezocht. Voorafgaande aan 
het slopen e.d. zijn er eerst werk-
besprekingen geweest en is er een 
planning gemaakt. Ook zijn er sa-
men spullen gekocht om veilig te 
kunnen te werken. 

In april zijn de vrijwilligers en een 
deel van de clienten begonnen met 
het slopen en demonteren van de 
toiletten. De andere clienten zorg-
den ervoor dat de gewone werk-
zaamheden konden doorgaan. En 
ze zorgden natuurlijk voor de koffie/ 
thee of een lekkere versnapering. 
Daarna was het tijd voor de me-
dewerkers van KBC om de nieuwe 
toiletten te plaatsen. Hierbij waren 
natuurlijk ook opzichters nodig en 
assistenten bij het plaatsen van de 
spullen.

Nadat de toiletten klaar waren, was 
het tijd voor de volgende stap. Het 
verwijderen van de vloerbedekking. 
Dit was een zware klus, maar vele 
handen maken licht werk. Nadat 
ook deze klus klaar was, werd het 
tijd om alle ruimtes maar weer eens 
stofvrij te maken. Je wilt niet weten 
waar het stof zich na zo’n verbou-
wing allemaal bevind.

Na de vakantie was het tijd voor de 
laatste stap van de verbouwing. Het 
verwijderen van de oude vouwwand 
in de cursus/grote keuken. Na-
dat ook de nieuwe wand geplaatst 
was, konden we nogmaals met de 
schoonmaakdoekjes door het pand. 
Met de komst van de geluidsdichte 
wand kunnen we iedere dinsdag-
middag het stage café huisvesten. 
Dit café is voor leerlingen van de 
ROC Friese poort die hier onder-
steuning bij hun schoolopdrachten 
krijgen. Maar ook cursussen of ver-
gaderingen kunnen nu gehouden 
worden, terwijl wij de lunch hiervoor 
in de keuken voorbereiden. Wij van 
Philadelphia zijn in ieder geval erg 
blij met alle investeringen die er nu 
in het wijkcentrum gedaan zijn.

Waarom Gouden Weken? De eerste 
weken van het schooljaar zijn be-
langrijk voor een groep. Als meteen 
een goede sfeer ontstaat, is dat pret-
tig voor leerlingen, leerkrachten en 
ouders. Het is de basis voor een fijn 
schooljaar én voor avontuurlijk pas-
send onderwijs.
 
Wat gebeurt er tijdens de Gouden 
Weken? De groepen maken positieve 
groepsregels. Leerlingen doen dit 
samen met hun leerkracht. Voor-
beelden zijn elkaar helpen, goed 
luisteren en vriendelijk zijn. Deze 
regels hangen in het klaslokaal en 
worden regelmatig besproken in de 
groep. Elke dag doen de groepen 
‘energizers’; dit zijn spelletjes om 
te oefenen met samenwerken, luis-
teren en problemen oplossen. De 
leerkracht geeft het goede voorbeeld 
en leerlingen krijgen complimenten 
voor positief gedrag.

Wat zijn de resultaten? Positieve 
groepsregels, een goede sfeer op 
school en betrokken ouders; dat zijn 
concrete resultaten van de Gouden 
Weken. Leerlingen reageren enthou-
siast op de energizers en de groepen 
praten regelmatig over de samen be-
dachte regels. 

Vervolg: de Zilveren Weken. Op Mas-
ter Sperkhem letten we natuurlijk 
het hele jaar op een goede sfeer in 
de groepen. Bovendien volgen na de 
kerstvakantie de Zilveren Weken. Op 
alle Odysseescholen scholen geven 
dan weer extra aandacht aan groeps-
vorming en contact met ouders. Dit 
gebeurt opnieuw met energizers en 
korte ouder gesprekjes. Zo werken 
we samen aan een fijn schooljaar!

Op Master sperkheM 
starten we het schOOljaar 

Met de GOuden weken!
Een goede schooltijd begint met een leuke sfeer in de klas en betrokken 
ouders. In de weken na de zomervakantie, geven we op Master Sperkhem 
(en de rest van de Odysseescholen) daarom extra aandacht aan groepsvor-
ming en oudercontact. Dit zijn de Gouden Weken. 

cliënten philadelhia werken GeweldiG 
saMen Met wijkvereniGinG tijdens verbOuwinG

even vOOrstellen

Beste bewoners van de 
wijk Sperkhem Tuindorp

Graag wil ik me even aan u voorstel-
len. Mijn naam is Kees van Korde-
laar en sinds september 2015 ben ik 
voor acht uur per week werkzaam 
als diaconaal opbouwwerker in 
Sneek, verbonden aan de Antonius 
van Padua parochie. Per 1 septem-
ber zijn mijn uren hier uitgebreid. 
Ondertussen heb ik ruim vier jaar 
ervaring opgedaan als diaconaal 
opbouwwerker in Bolsward e.o.  In 
de afgelopen jaren heb ik met veel 
plezier en voldoening samen met 
heel veel vrijwilligers van binnen en 
buiten de kerk, getracht om iets te 
doen aan de noden in onze samen-
leving.

Mijn voornaamste 
werkzaamheden  zijn:
• signalering en vraagverkenning 
 rond armoede, jongeren en 
 mantelzorg
• coördineren van een groep van 
 14 budgetmaatjes
• opzetten van projecten, zoals een 
 kledingbank, een repaircafe plus, 
 een buurtmoestuin en een kook- 
 en eetclub.

Het project waar ik op dit moment 
onder andere mee bezig ben, is 
het op de weg krijgen van een oude 
stadsbus die wordt omgebouwd tot 
mobiele kledingwinkel en waarmee 
we in het voorjaar van 2017 langs 
dorpen en wijken in Súdwest Fryslân 
willen gaan. Mensen kunnen voor 
een geringe vergoeding goede kle-
ding kopen en er zal in de bus ook 
vooral gelegenheid zijn voor een kop 
koffie en een goed gesprek.

De rest van de tijd besteed ik aan 
het bezoeken van mensen die in een 
kwetsbare positie zitten, waar men 
meer bezig is met overleven dan met 
leven. Samen met deze mensen pro-
beer ik hun situatie voor zover dat 
binnen mijn mogelijkheden ligt te 
verbeteren.

Mocht u na het lezen van boven-
staande meer informatie willen, 
dan kunt u mij bellen op  06-19905519 
of mailen via: 
kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Feestavond voor mensen met een beperking

21 oktober
van 19.00 tot 22.00 uur

in Wijkgebouw De Eekmolen

LIVE MUZIEK met
Nederlandse Zanger JORDY

Entree E 5,-

gratis bittergarnituur

Ouders en begeleiders 

zijn welkom
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Persicaria amplexicaulis ‘Lisan’, 
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Nepeta faassenii ‘Walkers Low’, 
kattenkruid 

Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’, 
ruwe smele 
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GGd Fryslân, startpunt 
vOOr GezOnd en veiliG 
OpGrOeien in sperkheM- 
nij túndOarp de schOlen 
zijn weer beGOnnen: 

Dit doet de JGZ op school
Samen met het basisonderwijs 
richt de Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) van GGD Fryslân zich op de 
ontwikkeling en gezondheid van 
alle kinderen vanaf de geboorte tot 
de leeftijd van 18 jaar. Een groot 
deel van dat contact speelt zich af 
op school, en is misschien niet al-
tijd zichtbaar. Wij willen u daarom 
graag laten weten wat wij zoal voor 
u en uw zoon of dochter kunnen be-
tekenen! 

Gezondheid
Alle vijfjarige kinderen en hun 
ouder(s) krijgen van ons een uitno-
diging voor een gezondheidsonder-
zoek op school. Dit is een onderzoek 
naar de lichamelijke gezondheid en 
de ontwikkeling van het kind. Ook 
alle kinderen uit groep 7 en hun 
ouder(s) krijgen een uitnodiging 
voor een onderzoek. De JGZ denkt 
graag mee over gezondheid op 
school. Daarnaast geven we scholen 
advies over infectieziekten. 

Opvoeding
Ouders van basisschoolleerlingen 
en leerkrachten kunnen bij de peda-
goog en verpleegkundige van de JGZ 
kosteloos terecht voor steun bij de 
opvoeding en het opgroeien.

Mediawijsheid
Hoe laat je kinderen op een goede 
manier omgaan met nieuwe media? 
Veel ouders vragen zich dat af. De 
mediacoaches van de JGZ onder-
steunen de school daarin met les-
materiaal, ouderbijeenkomsten en 
trainingen over mediawijsheid. 

Veiligheid & schoolverzuim
Om er voor te zorgen dat de school 
een veilig omgeving is voor zowel 
leerlingen en leerkrachten, moet er 
een prettige sfeer hangen. Om dit te 
realiseren ondersteunt en adviseert 
de JGZ scholen bijvoorbeeld met 
een anti-pestprogramma. 

Vragen?
Wij werken nauw samen met de 
school, en dat doen wij graag. Hebt 
u vragen? Wij staan voor u klaar om 
al uw vragen te beantwoorden. Want 
gezonde kinderen die beter in hun 
vel zitten, presteren beter en gaan 
graag naar school!

Uw JGZ team: 
Wilma Eisma verpleegkundige, 
Betsie Kool arts en 
Ingrid Holkema doktersassistent

www.ggdfryslan.nl/jgz 
jgz@ggdfryslan.nl 
088 22 99 444
Volgende keer: Dit doet de JGZ op 
het consultatiebureau

Ook dit schooljaar wil de Koningin 
Wilhelminaschool in elke nieuws-
brief iets van zich laten horen, zo-
dat de buurtbewoners weten wat 
er allemaal gebeurt binnen de mu-
ren van deze school die al 85 jaar 
in onze prachtige wijk staat. Kijkt u 
ook eens op www. http://wilhelmi-
naschool-sneek.nl of op onze face-
book pagina https://www.facebook.
com/koninginwilhelminaschool-
sneek 

Kanjertraining
Dit schooljaar is de Wilhelmina-
school begonnen met de Kanjertrai-
ning. Dit is een sociaal-emotionele 
methode die is bedoeld om de goede 
sfeer in een groep te behouden of 
te verbeteren. Om dit te bereiken 
worden er vele leuke oefening ge-
daan waarbij veiligheid, vertrouwen, 
rust en wederzijds respect centraal 
staan. Via samenwerkingsoefenin-
gen leren ze deze vaardigheden. De 
kinderen leren ook hoe ze een ruzie 
kunnen oplossen. De foto spreekt 
voor zich. Ziet u ook eens op www.
kanjertraining.nl 

Snappet
Dit schooljaar zijn wij begonnen met 
“Snappet.” Via het programma Snap-
pet kunnen de leerlingen hun school-
werk digitaal verwerken. Een reken-
les ziet er voortaan als volgt uit: de 
meester of juf legt eerst de sommen 
uit op het digibord. Daarna pakken 
de leerlingen hun tablet van Snappet 
en gaan de sommen maken. Terwijl 
de kinderen hun sommen maken kan 
de leerkracht op zijn computer zien 
hoe de sommen worden gemaakt. 
Hierdoor kan de leerkracht meteen 
de kinderen helpen die een som niet 
begrijpen. Kinderen die de sommen 
al goed begrijpen kunnen rustig ver-
der werken, het programma zorgt 
er dan voor dat de kinderen steeds 
lastigere sommen krijgen. Wij ge-
bruiken Snappet voor rekenen, taal 
en spelling. Maar niet alle vakken 
worden op de tablet gedaan, er is 
nog steeds gewoon schrijfonderwijs 
en spellen, de rekensommen wor-
den ook nog steeds op papier uitge-
rekend. De kinderen vinden Snappet 
leuk. Ze kunnen nu in eigen tempo 
en op eigen niveau op een prettige 
manier de leerstof verwerken.  

Meer 
GrOen 
Op het 

bOurbOn
pleintje

In het najaar plant de gemeente SWF 
op het pleintje aan de Bourbonstraat en 
in de directe omgeving een aantal bo-
men. En in het voorjaar van 2017 zullen 
er vaste planten worden geplant. Meer 
groen in de wijk en het opfleuren van 
het pleintje is al jaren  een wens van de 
wijk. Het wijkplatform was dan ook erg 
blij met het bericht van de gemeente 
dat er nu mogelijkheden zijn om dit ook 
te realiseren. Dit gaat er gebeuren:

Werkzaamheden 
pleintje Bourbonstraat 

Een aantal jaren terug zijn er bomen 
op het pleintje verwijderd vanwege de 
slechte conditie. Nu krijgt het pleintje 
een groenere uitstraling door de her-
plant van drie bomen en twee vaste 
plantenvakken. Doordat de nieuwe 
vakken groter worden kunnen de bo-
men beter groeien. 

Werkzaamheden 
in de nabije omgeving 

De Bourbonstraat 26 

Er wordt een nieuwe esdoorn geplant 
ter vervanging van de eerder verwij-
derde boom. Onder de boom worden 
grassen geplant. 

Frederik Hendrikstraat 35
 
De twee esdoorns die er nu staan zijn 
niet gezond. Ze hebben een te kleine 
boomspiegel en staan bovenop de rio-
lering, waardoor ze niet goed kunnen 
groeien. Daarom haalt de gemeen-
te die bomen weg. Er worden twee 
plantvakken met vaste planten langs 
de versmalling van de weg gemaakt. 
Aan de andere kant van de weg wordt 
één boom terug geplant. 

nieuws 
van de kOninGin 

wilhelMinaschOOl
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rekend. De kinderen vinden Snappet 
leuk. Ze kunnen nu in eigen tempo 
en op eigen niveau op een prettige 
manier de leerstof verwerken.  

Meer 
GrOen 
Op het 

bOurbOn
pleintje

In het najaar plant de gemeente SWF 
op het pleintje aan de Bourbonstraat en 
in de directe omgeving een aantal bo-
men. En in het voorjaar van 2017 zullen 
er vaste planten worden geplant. Meer 
groen in de wijk en het opfleuren van 
het pleintje is al jaren  een wens van de 
wijk. Het wijkplatform was dan ook erg 
blij met het bericht van de gemeente 
dat er nu mogelijkheden zijn om dit ook 
te realiseren. Dit gaat er gebeuren:

Werkzaamheden 
pleintje Bourbonstraat 

Een aantal jaren terug zijn er bomen 
op het pleintje verwijderd vanwege de 
slechte conditie. Nu krijgt het pleintje 
een groenere uitstraling door de her-
plant van drie bomen en twee vaste 
plantenvakken. Doordat de nieuwe 
vakken groter worden kunnen de bo-
men beter groeien. 

Werkzaamheden 
in de nabije omgeving 

De Bourbonstraat 26 

Er wordt een nieuwe esdoorn geplant 
ter vervanging van de eerder verwij-
derde boom. Onder de boom worden 
grassen geplant. 

Frederik Hendrikstraat 35
 
De twee esdoorns die er nu staan zijn 
niet gezond. Ze hebben een te kleine 
boomspiegel en staan bovenop de rio-
lering, waardoor ze niet goed kunnen 
groeien. Daarom haalt de gemeen-
te die bomen weg. Er worden twee 
plantvakken met vaste planten langs 
de versmalling van de weg gemaakt. 
Aan de andere kant van de weg wordt 
één boom terug geplant. 

nieuws 
van de kOninGin 

wilhelMinaschOOl
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Op 2 december is het 3 jaar geleden 
dat wij van Philadelhia zijn gestart 
in jullie wijkcentrum. In deze drie 
jaar hebben we al diverse stappen 
gezet waarbij we onze ideeën heb-
ben kunnen filteren en uitvoeren. 
Een van de stappen was dat Ineke 
(wijkcentrum) en Tryntsje ( Phila-
delphia) samen aan de slag zijn ge-
gaan om een plan te schrijven om 
enkele verbeterpunten voor het 
wijkcentrum voor elkaar te krijgen. 
Denk hierbij aan nieuwe vloerbe-
dekking in de tussenruimte, een 
nieuwe wand tussen de keuken en 
de cursusruimte en een nieuwe toi-
letgroep met invalidentoilet.

Helaas slaagde het zoeken van 
sponsoren in eerste instantie niet zo 
goed, maar met wat hulp van derden 
kregen we al snel de eerste positie-
ve reacties binnen. Uiteindelijk iets 
later dan aanvankelijk de bedoeling 
was kon er dit jaar gestart worden 
met de verbouwing. 

Wat hebben onze clienten met de 
vrijwilligers/ bestuur van de Eekmo-
len een fantastische samenwerking 
ervaren. Geweldig dat de clienten 
overal bij betrokken werden. Niet 
alleen voor het sloop en opruim-
werk, maar ook voor de bespre-
king waarbij de nieuwe tussenwand

werd uitgezocht. Voorafgaande aan 
het slopen e.d. zijn er eerst werk-
besprekingen geweest en is er een 
planning gemaakt. Ook zijn er sa-
men spullen gekocht om veilig te 
kunnen te werken. 

In april zijn de vrijwilligers en een 
deel van de clienten begonnen met 
het slopen en demonteren van de 
toiletten. De andere clienten zorg-
den ervoor dat de gewone werk-
zaamheden konden doorgaan. En 
ze zorgden natuurlijk voor de koffie/ 
thee of een lekkere versnapering. 
Daarna was het tijd voor de me-
dewerkers van KBC om de nieuwe 
toiletten te plaatsen. Hierbij waren 
natuurlijk ook opzichters nodig en 
assistenten bij het plaatsen van de 
spullen.

Nadat de toiletten klaar waren, was 
het tijd voor de volgende stap. Het 
verwijderen van de vloerbedekking. 
Dit was een zware klus, maar vele 
handen maken licht werk. Nadat 
ook deze klus klaar was, werd het 
tijd om alle ruimtes maar weer eens 
stofvrij te maken. Je wilt niet weten 
waar het stof zich na zo’n verbou-
wing allemaal bevind.

Na de vakantie was het tijd voor de 
laatste stap van de verbouwing. Het 
verwijderen van de oude vouwwand 
in de cursus/grote keuken. Na-
dat ook de nieuwe wand geplaatst 
was, konden we nogmaals met de 
schoonmaakdoekjes door het pand. 
Met de komst van de geluidsdichte 
wand kunnen we iedere dinsdag-
middag het stage café huisvesten. 
Dit café is voor leerlingen van de 
ROC Friese poort die hier onder-
steuning bij hun schoolopdrachten 
krijgen. Maar ook cursussen of ver-
gaderingen kunnen nu gehouden 
worden, terwijl wij de lunch hiervoor 
in de keuken voorbereiden. Wij van 
Philadelphia zijn in ieder geval erg 
blij met alle investeringen die er nu 
in het wijkcentrum gedaan zijn.

Waarom Gouden Weken? De eerste 
weken van het schooljaar zijn be-
langrijk voor een groep. Als meteen 
een goede sfeer ontstaat, is dat pret-
tig voor leerlingen, leerkrachten en 
ouders. Het is de basis voor een fijn 
schooljaar én voor avontuurlijk pas-
send onderwijs.
 
Wat gebeurt er tijdens de Gouden 
Weken? De groepen maken positieve 
groepsregels. Leerlingen doen dit 
samen met hun leerkracht. Voor-
beelden zijn elkaar helpen, goed 
luisteren en vriendelijk zijn. Deze 
regels hangen in het klaslokaal en 
worden regelmatig besproken in de 
groep. Elke dag doen de groepen 
‘energizers’; dit zijn spelletjes om 
te oefenen met samenwerken, luis-
teren en problemen oplossen. De 
leerkracht geeft het goede voorbeeld 
en leerlingen krijgen complimenten 
voor positief gedrag.

Wat zijn de resultaten? Positieve 
groepsregels, een goede sfeer op 
school en betrokken ouders; dat zijn 
concrete resultaten van de Gouden 
Weken. Leerlingen reageren enthou-
siast op de energizers en de groepen 
praten regelmatig over de samen be-
dachte regels. 

Vervolg: de Zilveren Weken. Op Mas-
ter Sperkhem letten we natuurlijk 
het hele jaar op een goede sfeer in 
de groepen. Bovendien volgen na de 
kerstvakantie de Zilveren Weken. Op 
alle Odysseescholen scholen geven 
dan weer extra aandacht aan groeps-
vorming en contact met ouders. Dit 
gebeurt opnieuw met energizers en 
korte ouder gesprekjes. Zo werken 
we samen aan een fijn schooljaar!

Op Master sperkheM 
starten we het schOOljaar 

Met de GOuden weken!
Een goede schooltijd begint met een leuke sfeer in de klas en betrokken 
ouders. In de weken na de zomervakantie, geven we op Master Sperkhem 
(en de rest van de Odysseescholen) daarom extra aandacht aan groepsvor-
ming en oudercontact. Dit zijn de Gouden Weken. 

cliënten philadelhia werken GeweldiG 
saMen Met wijkvereniGinG tijdens verbOuwinG

even vOOrstellen

Beste bewoners van de 
wijk Sperkhem Tuindorp

Graag wil ik me even aan u voorstel-
len. Mijn naam is Kees van Korde-
laar en sinds september 2015 ben ik 
voor acht uur per week werkzaam 
als diaconaal opbouwwerker in 
Sneek, verbonden aan de Antonius 
van Padua parochie. Per 1 septem-
ber zijn mijn uren hier uitgebreid. 
Ondertussen heb ik ruim vier jaar 
ervaring opgedaan als diaconaal 
opbouwwerker in Bolsward e.o.  In 
de afgelopen jaren heb ik met veel 
plezier en voldoening samen met 
heel veel vrijwilligers van binnen en 
buiten de kerk, getracht om iets te 
doen aan de noden in onze samen-
leving.

Mijn voornaamste 
werkzaamheden  zijn:
• signalering en vraagverkenning 
 rond armoede, jongeren en 
 mantelzorg
• coördineren van een groep van 
 14 budgetmaatjes
• opzetten van projecten, zoals een 
 kledingbank, een repaircafe plus, 
 een buurtmoestuin en een kook- 
 en eetclub.

Het project waar ik op dit moment 
onder andere mee bezig ben, is 
het op de weg krijgen van een oude 
stadsbus die wordt omgebouwd tot 
mobiele kledingwinkel en waarmee 
we in het voorjaar van 2017 langs 
dorpen en wijken in Súdwest Fryslân 
willen gaan. Mensen kunnen voor 
een geringe vergoeding goede kle-
ding kopen en er zal in de bus ook 
vooral gelegenheid zijn voor een kop 
koffie en een goed gesprek.

De rest van de tijd besteed ik aan 
het bezoeken van mensen die in een 
kwetsbare positie zitten, waar men 
meer bezig is met overleven dan met 
leven. Samen met deze mensen pro-
beer ik hun situatie voor zover dat 
binnen mijn mogelijkheden ligt te 
verbeteren.

Mocht u na het lezen van boven-
staande meer informatie willen, 
dan kunt u mij bellen op  06-19905519 
of mailen via: 
kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Feestavond voor mensen met een beperking

21 oktober
van 19.00 tot 22.00 uur

in Wijkgebouw De Eekmolen

LIVE MUZIEK met
Nederlandse Zanger JORDY

Entree E 5,-

gratis bittergarnituur

Ouders en begeleiders 

zijn welkom
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beste wijkbewoners,
Heeft u ook zo genoten van de vakantie en de prachtige nazomer? Wat een mooie toegift! 
Net als iedereen hebben het wijkplatform en de wijkvereniging zo langzamerhand ook 
de draad weer opgepakt en zijn de activiteiten allemaal weer begonnen.

Er is de laatste maanden heel veel gebeurd in het wijkcentrum. Voor de 
wijkvereniging zijn dat alleen maar leuke dingen geweest. Er is ongeveer 
twee jaar lang gezocht naar sponsors voor het realiseren van een nieuwe 
toiletgroep en nieuwe vloerbedekking in de grote zaal. Ook wilde de wijk-
vereniging heel graag een vouwwand.  En dat is gelukt! Er kwam genoeg 
sponsorgeld binnen en er kon in april een begin worden gemaakt met het 
sloopwerk. De cliënten van Philadelphia hebben hun uiterste best gedaan. 
Slopen, tegels uitzoeken, toezicht houden en koffi ezetten voor iedereen. 
Het slopen ging voortvarend en daarna kon de installateur erin. Toen de 
toiletgroep klaar was (inclusief het herentoilet en een invaliden toilet) kon 
er een begin worden gemaakt met de vloer. Daarna is er geverfd en ge-
poetst om alles weer spic en span te krijgen. 

Het bestuur van de wijkvereniging is zo verschrikkelijke blij met het vernieuwde wijkcentrum dat ze ook 
aan jullie als wijkbewoners wil laten zien hoe het geworden is. Daarom organiseert het bestuur een house 
warming party (open huis) op maandag 10 oktober aanstaande van 14:00 uur tot ± 20:00 uur.

U komt toch ook even een kijkje nemen in ons verbouwde 
wijkcentrum aan de Frederik Hendrikstraat 22, 8606 EJ  in Sneek?

?
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

activiteitenprOGraMMa
de eekMOlen:  seizOen 2016-2017

Voor het komende seizoen staan 
de volgende activiteiten op het programma.

Maandag

Namiddag:  Samen koken en samen 
eten, koken voor 

 alleenstaanden. 
Avond:   Biljarten voor de heren. 
Avond:  Trekzakclub (Accordeon) 

vanaf november 

Dinsdag

Ochtend:  Knutselen 
Avond:   Darten van de bond 

(FDB). 
Avond:  Bingo
Avond:  Postzegelclub (vanaf 

februari 2017) 

Woensdag

Ochtend: Schilderen
Lunch: Elke derde woensdag 

van de maand een 
 lunch met na afl oop 
 gezamenlijk sjoelen
Namiddag: Kinderkoken 
 (1 keer per maand)
Avond:  Biljarten voor dames

Donderdag
Ochtend:  Gym voor 50 plussers. 
Avond:   Biljarten voor de heren.

Vrijdag

Ochtend:  Knutselen. (breien, 
 haken, naaien of wat 
 u zelf maar wilt) 
Ochtend: Koffi edrinken met taart 

voor E 1,-, i.s.m. 
 Philadelphia (elke 1e 

vrijdag van de maand)
Avond:   Darten
Avond: Klaverjassen (elke derde 

vrijdag van de maand)  
Avond:  Vogelclub (elke derde 

vrijdag van de maand)
Avond:  kinderdisco ( elke eerste 

vrijdag van de maand) . 

 
Hieronder volgen de datums: 

vrijdag 7 oktober Halloween disco, 
vrijdag 4 november kinderdisco, 
vrijdag 2 december zwarte pieten 
 en sinterklaas disco, 
vrijdag 6 januari new years party, 
vrijdag 3 februari carnavalsdisco, 
vrijdag 3 maart kinderdisco,
 vrijdag 7 april kinderdisco, 
vrijdag 2 juni summerparty.

Zoals u kunt lezen is er weer genoeg 
te doen in ons wijkcentrum. Voor het 
biljarten zijn ze nog op zoek naar 
enthousiaste leden. Zowel voor de 
mannen op maandagavond en don-
derdagavond, als voor de vrouwen op 
woensdagavond. En in overleg is er 
meer mogelijk. Wilt u meer informa-
tie? Loop dan gerust op een van de 
biljartavonden binnen. 

Wilt u zelf een feestje geven, een ver-
gadering beleggen of een trouwerij 
vieren?  Voor alle doeleinden hebben 
wij wel een ruimte die u kunt huren. 
U kunt ook gewoon eens langs ko-
men voor een kopje koffi e. 

wilt u meer weten? 

Dan kunt u langskomen 
of Andries bellen Tel.: 0515-781727


