Activiteiten 2019 - 2020
STICHTING SOCIAAL CULTUREEL WERK BOB
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Graag presenteren wij u het vernieuwde BOB boekje met verschillende activiteiten,
workshops en projecten voor het nieuwe seizoen. We zijn blij met de nieuwe entree
en de open uitstraling die het gebouw nu heeft. Een nieuwe uitstraling van ons vertrouwde BOB boekje hoort hier ook bij.
Met veel plezier hebben we het BOB boekje samengesteld. We hopen dan ook dat er
voor iedereen iets bij zit wat aanspreekt. Mocht dit niet het geval zijn en u loopt zelf
met een idee rond dan horen we het graag. De deuren van het BOB gebouw staan
hiervoor open!
Tot ziens in het BOB-gebouw!
Bestuur BOB
Ank Schepp-Beelen
Klaas Dantuma
Gina Hooghiemster
Hester Gast
Frank Jager
Henk Klijnstra

COLOFON

Adresgegevens:

Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris / penningmeester
Algemeen lid en notulist		
Algemeen lid
Algemeen lid

Stichting Sociaal Cultureel Werk BOB
Wynzerdyk 3, 9062 GP Oentsjerk
058 - 256 2882 • info@buurthuisbob.nl • www.buurthuisbob.nl
Oplage:
3.500 exemplaren
Verspreidingsgebied: 	Aldtsjerk, Readtsjerk, Oentsjerk, Mûnein, Wyns, Bartlehiem,
Gytsjerk, Ryptsjerk en Tytsjerk.
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ALGEMENE INFORMATIE

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het BOB-bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om
activiteiten te organiseren, activiteiten te begeleiden en/of zich bezig willen houden
met PR-werkzaamheden.
Wij zoeken:
• Enthousiaste (volwassen) vrijwilligers;
• Mensen die het leuk vinden om met kinderen, tieners en jongeren om te gaan;
• Mensen die het leuk vinden om activiteiten te organiseren en ook in de uitvoering
daarvan mee te helpen;
• Iemand die het leuk vindt om zich bezig te houden met PR- werkzaamheden.
Wij bieden:
• Een gezellig team;
• Ruimte is voor eigen ideeën en inbreng;
• Een prachtig verbouwd BOB gebouw met vele mogelijkheden;
• Gelegenheid voor bijscholing of het volgen van cursussen op het gebied van sociaal
cultureel werk.
Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die we zoeken? Meld je dan aan via
info@buurthuisbob.nl of bel 058 - 256 2882. Kom jij ons team versterken?

OPENINGSTIJDEN

Openingstijden gebouw dinsdag t/m vrijdag: 9:00 t/m 16:00 uur.
Voor beheersmatige zaken kunt u op bovenstaande dagen in het BOB-gebouw
terecht. Contactgegevens 058 - 256 2882 of info@buurthuisbob.nl.

FACILITEITEN

Faciliteiten van het BOB-gebouw waar u als inwoner van de Trynwâlden gebruik van
kunt maken.
Gebruik materiaal
Het BOB-gebouw beschikt over een kopieermachine en lamineer apparaat waar u
tegen een kleine vergoeding gebruik van kunt maken.
Verhuur materiaal
Beamer met randapparatuur voor € 35,00 per dagdeel.
Verhuur zalen
Een zaal huren voor bijvoorbeeld een vergadering, trainingsdoeleinden, workshop
of een (besloten) feestje is mogelijk. Ook kunnen clubs of verenigingen in het BOB
gebouw terecht voor de jaarlijkse ledenvergadering of een andere bijeenkomst.
Voor het huren van een ruimte kunt u contact opnemen met de beheerder van het
gebouw deze kan u meer vertellen over de mogelijkheden van de ruimtes en de
huurprijzen. U kunt een mailtje sturen naar info@buurthuisbob.nl of tel : 058 - 256 2882.
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KINDERACTIVITEITEN

KINDER- EN MINIDISCO

Dit seizoen zijn er weer swingende mini- en kinderdisco’s in het BOB gebouw!
Kom jij ook gezellig mee dansen?!
Minidisco
Leeftijd: 3 t/m 6 jaar
Tijd:
17:00 - 18:00 uur
Data:
Zaterdag 5 oktober, 1 februari, 4 april en 6 juni
Kinderdisco
Leeftijd: vanaf 7 jaar t/m groep 8
Tijd:
19:30 - 21:00 uur
Data:
Zaterdag 5 oktober, 2 november, 1 februari, 7 maart, 4 april en 6 juni

KIDS KOOK-LAB

Samen koken, proeven en plezier maken. Het kids kooklab is voor kinderen van
groep 4 t/m 8.
Data:
vrijdag 11 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 februari,
13 maart en 3 april
Aanvang: 14:15 tot 16:30 uur
Kosten: € 10,00
Opgave: via sanne@kookservice-mamasan.nl

JONG EN OUD KOKEN SAMEN: LOEMPIA’S

Loempia’s zijn gezond, lekker en hartstikke leuk om samen te maken! We maken zelf
de vulling, leren de loempia’s rollen, bakken en gaan ze natuurlijk lekker opeten!
We maken genoeg om ook mee naar huis te kunnen nemen!
Datum:
Kosten:

zaterdagmiddag 12 oktober van 15.45 - ± 18.00 uur
€ 22,50 per ouder/kind en € 5,- per extra kind
incl. koffie/thee/limonade en lesmateriaal
Opgave: 	(of voor meer informatie) 06 - 50 201 801 of mail naar
sanne@kookservice-mamasan.nl
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KINDERACTIVITEITEN

JONG EN OUD KOKEN SAMEN - KERST KOKEN VOOR KIDS
Een super leuke kookworkshop waarbij we samen een 5 gangen kids kerstdiner
koken. En het leukste van alles? De rest van de familie kan/mag (wel even na opgave)
aanschuiven in het tijdelijke BOB restaurant. Let op: maximaal 6 deelnemende stellen
+ mee-eters mogelijk!
Datum:

zondagmiddag/avond 15 december 2019
van 15:00 tot +/- 19:00 uur (incl. dineren)
Kosten: € 32,50 per stel (ouder met kind tussen de 6 en 12 jaar)
Mee-eters: kind € 7,50 / volwassenen boven 15 jaar € 14,	inclusief recepten, thee/koffie en limonade tijdens de workshop en
2 volwassen consumpties tijdens het diner.
Opgave: 	(of voor meer informatie) 06 - 50 201 801 of mail naar
sanne@kookservice-mamasan.nl

JONG EN OUD KOKEN SAMEN - PAASBRUNCH VOOR KIDS
We maken op deze zondagmiddag een uitgebreide paasbrunch. Zoete en hartige
smaken en warme en koude gerechten komen samen. En natuurlijk gebruiken we
eieren, want een ei hoort er, zeker met Pasen, bij!
Datum:
Kosten:

zondagmorgen/middag 5 april 2020 van 11:00 tot ± 13:30
€ 22,50 per ouder/kind en € 5,- per extra kind
incl. koffie/thee/limonade en lesmateriaal
Opgave: 	(of voor meer informatie) 06 - 50 201 801 of mail naar
sanne@kookservice-mamasan.nl

TEENZ MIDDAG 10-14 JAAR
De teenz-middag is op de vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur in
het BOB gebouw. De jeugdsoos
is gezellig ingericht met een
spelletjestafels, er zijn computers
en een tafelvoetbaltafel.

Om komend seizoen de teenzmiddag te kunnen begeleiden
zijn we op zoek naar volwassen
vrijwilligers die mee willen helpen
tijdens een teenz-middag. Want
zonder vrijwilligers lukt het niet
om deze middag elke week open te
houden! Interesse? Stuur een mailtje
naar info@buurthuisbob.nl voor
meer info of om je aan te melden.
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JONGERENACTIVITEITEN

SPOKENTOCHT

Op zaterdag 19 oktober wordt de jaarlijkse spokentocht georganiseerd door het
jongerenwerk van BOB.
Net als de afgelopen 6 jaar gaan we er een spectaculaire spokentocht van maken!
De spokentocht is voor alle inwoners van de Trynwâlden e.o. vanaf 16+. Het thema dit
jaar is “Camp Nightmare”.
We blijven op zoek naar vrijwilligers die “Spook” willen zijn. Want zonder vrijwilligers
kunnen we niets! Aanmelden als vrijwilliger kan via www.spokentocht.frl
Kijk voor meer info over de spokentocht en voor opgave op www.spokentocht.frl
(opgave is alleen mogelijk via de website).
Check ook onze Facebookpagina www.facebook.com/spokentochttrywalden en kijk
ook eens op www.instagram.com/spokentochtbob voor foto’s en de laatste nieuwtjes.

VERHUUR ZALEN

Wist u dat? Een zaal huren voor bijvoorbeeld een vergadering,
trainingsdoeleinden, workshop of een (besloten) feestje is ook bij ons
mogelijk. Ook kunnen clubs of verenigingen in het BOB gebouw terecht voor
de jaarlijkse ledenvergadering of een andere bijeenkomst.
Voor het huren van een ruimte kunt u contact opnemen met de beheerder van
het gebouw deze kan u meer vertellen over de mogelijkheden van de ruimtes
en de huurprijzen. U kunt een mailtje sturen naar info@buurthuisbob.nl of
telefonsich contact opnemen met 058 - 256 2882.
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JONGERENACTIVITEITEN

OKTOBER HALLOWEEN MAAND IN HET BOB GEBOUW
In de maand oktober organiseren we verschillende activiteiten met het thema
Halloween.
Halloween mini-disco
Durf jij het aan om verkleed te komen op deze spannende Halloween disco.
Datum:
Zaterdag 5 oktober
Leeftijd:
3 t/m 6 jaar
Aanvang: 17:00 tot 18:00 uur
Halloween kinderdisco
Durf je het aan om te komen dansen tijdens deze spannende kinderdisco?
Datum:
Zaterdag 5 oktober
Leeftijd:
7 jaar t/m groep 8
Aanvang: 19:30 tot 21:00 uur
Kidskooklab
Met op het menu bloedsoep, heksenkaas met vingers, spinnen
gehaktballetjes en wormenpasta. Dat wordt smullen!
Datum:
Vrijdag 11 oktober
Leeftijd:
Groep 4 t/m 8
Aanvang: 14:00 tot 16:30 uur
Kosten:
€ 10,00
Opgave:
via sanne@kookservice-mamasan.nl
Halloween knutselmiddag
Datum:
Woensdag 16 oktober
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
Aanvang: 14:00 tot 15:30 uur
Kosten:
€ 1,00
Opgave:
via info@buurthuisbob.nl
Halloween filmavond
Datum:
Vrijdag 25 oktober
Leeftijd:
10-14 jaar
Aanvang: 19:30 tot 21:30 uur
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TRYN’S ROCK

14 SEPTEMBER
GYTSJERK
B0B EAST
SH0WBAND
BLACK
B00TS
B0NIFACIUS
BAND

RIIK
TR0CH
MUSYK

DWEIL
0RKEST DE
BAZUIN
IJSBAANTERREIN
CANTERLANDSEWEG
GYTSJERK
14:00 - 23:00 UUR

ENTREE

CIRCUS
SARANTI

FMT
STREETDANCE
EN ZUMBA

AUKE
EN
ELLEN

TINEKE
VAN DER
HEIDE
BAD END
THE CUBE

THE
HANG0UTS
TRIBUTE T0 THE
R0LLING ST0NES

TRYNSR0CK.NL

AAN DE KASSA € 10,00 / T0T 12 JAAR GRATIS
V00RVERK00P € 7,50 / 6 SEPTEMBER - 19:30 T0T 20:30 UUR - IJSBAANL0KAAL GYTSJERK

TRYN’S ROCK

kindera
programm

i.s.m. SCW-BOB
14:05 - 16:00
WORKSHOP VOOR KINDEREN
(TOT 16 JAAR) DOOR CIRCUS
SARANTI UIT LEEUWARDEN
+ SCHMINKEN
16:00 - 17: 30
KNUTSELEN + SPRINGKUSSEN
17:30
DEMONSTRATIE JIU JITSU
DOOR FMT SPORT

PR0GRAMMA
14:00

OPENING DOOR WETHOUDER
DHR. A. BOUWMAN

14:05 - 14:15 TINEKE VAN DER HEIDE
14:20 - 14:50 SENIORENORKEST RIIK TROCH
MUSYK
14:55 - 15:15 DWEILORKEST “DE BAZUIN”
15:20 - 15:50 BAD END
15:55 - 16:20 DWEILORKEST “DE BAZUIN”
16:25 - 16:55 THE CUBE
17:00 - 17:15 AUKE EN ELLEN
SPONSOREN EN PARTNERS:

17:20 - 17:40 DWEILORKEST “DE BAZUIN”
17:45 - 18:10 FMT ZUMBA
18:15 - 18:45 BLACK BOOTS
18:50 - 19:25 BONIFACIUS BAND
19:30 - 20:45 TRIBUTE TO THE ROLLING
STONES / THE HANGOUTS
20:50 - 21:15 FMT STREETDANCE
21:20 - 22:45 BOB EAST SHOWBAND
KIJK VOOR MEER INFO OP: TRYNSROCK.NL

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Heeft u interesse om een cursus of workshop te geven in het BOB-gebouw. U kunt
een mailtje sturen naar: info@buurthuisbob.nl.
Voor inschrijving of uitgebreide informatie over de actviteiten, cursusen of workshops
die worden aangeboden in het BOB-gebouw, kunt u contact opnemen met de
desbetreffende cursusleiding.

YANG YOGA

Kom in de flow, maak je lichaam los, bouw spierkracht op en krijg nieuwe energie!
Yang Yoga is een actieve en dynamische vorm van yoga waarbij we alle houdingen op
een vloeiende manier aan elkaar verbinden.
Dit is een yogavorm die erg goed past bij mensen die van actieve en inspannende
beweging houden. Tijdens de lessen worden de spieren juist flink verlengd en er wordt
meer ruimte gecreëerd. Een perfecte combinatie voor het hele lichaam en geest.
Datum:
Vanaf maandag 2 september.
Tijd:
19:00 - 20:00 uur en 20:15 - 21:15 uur.
Voor wie: 	Voor iedereen die van een actieve en pittige les houdt. Voor mensen die graag
yoga willen doen, maar ook willen voelen dat ze actief zijn bezig geweest.
Opgave: via: info@yinyangflow.nl
Kosten:
Losse les € 10,- of koop een 10-strippenkaart voor € 8,-.
Eerste proefles is kosteloos.
Kijk op www.yinyangflow.nl voor meer informatie.

SCHRIJFCAFÉ TRYNWÂLDEN

Samen creatief schrijven. Iedereen is welkom jong of oud, man of vrouw, wel of geen
ervaring. Je hebt geen bijzonder schrijftalent nodig. Neem pen en papier mee en laat
je verrassen door jezelf!
Data / tijd: 	Zaterdag 28 september, 26 oktober, 23 november, 25 januari,
22 februari, 28 maart en 25 april van 10.00 tot 11.30uur
Kosten:
€ 6,- per keer, inclusief koffie, thee of mineraalwater.
		
Opgave: (of informatie) sietske.boonstra@telfort.nl of 058 - 256 3354

KOOKWORKSHOPS
Indonesische kookcursus in 3 avonden (basiscursus) (deel 1)
Per avond maken we in kleine groepjes (max. 8 deelnemers) een 5 tal Indonesische
gerechten klaar. Je leert diverse vlees-, groente- en bijgerechten maken zodat je zelf
thuis een authentieke rijsttafel (inclusief het voorgerecht Soto Ayam) op tafel kunt
zetten. De gerechten worden na afloop van de les mee naar huis genomen.
Data:
30 oktober, 13 november en 27 november
Tijd:
woensdagavond van 19.00 - ± 22.00 uur
Kosten:
€ 105,- p.p. inclusief ingrediënten (voor 2 pers.), koffie/thee en lesmateriaal.
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CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Kookworkshop: Foodbowls - Eten in een kom!
De ultieme “comfort food” hype van dit moment zijn foodbowls/buddha bowls. Het
heeft iets gezelligs, is makkelijk en zit boordevol (gezonde) ingrediënten die je op
geheel eigen wijze kunt vullen. We geven ze, naar eigen keus, een vleugje Thais,
Indiaas of Mexicaans mee.
Datum:
vrijdag 1 november van 18:00 - ± 21:30 incl. eten
Kosten:
€ 39,95 incl. ingrediënten, koffie/thee, 2 consumpties en lesmateriaal.
Kookworkshop: Indiase kookgeheimen
In deze nieuwe kookworkshop verdiepen we ons in Indiase specerijen en wat we er
zoal mee kunnen maken. Deze gevarieerde en (grotendeels vegetarische) gezonde
keuken kent daarom ook vele geheimen waarvan we enkelen zullen ontrafelen in
smakelijke gerechten.
Datum:
Vrijdagavond 22 november van 18:00 uur tot ± 22:00 uur incl. dineren
Kosten:
€ 39,95 incl. ingrediënten, 3 consumpties en lesmateriaal.
Indonesische Kookcursus in 3 of 5 avonden
Per avond maken we in kleine groepjes diverse vlees-, groente- en bijgerechten
zodat je thuis een uitgebreide authentieke rijsttafel op tafel kunt zetten. De eerste
3 avonden zijn basis gerechten uit de basiscursus, de 2 laatste avonden wordt er
ook speciale aandacht gegeven aan gerechten zoals bijvoorbeeld spekkoek, lemper,
martabak, pindasoep, ikan pepesan, loempia’s etc. Je gaat in ieder geval elke keer
met een mini rijsttafeltje voor 2 personen naar huis.
Data: 	Woensdagavonden van 19.00 - ± 22.00 uur: 29 januari, 12 februari,
26 februari, 11 maart, 25 maart
Kosten:
€ 175,- p.p. voor alle avonden en € 70,- p.p. voor alleen de laatste 2 avonden.
Prijs is inclusief ingrediënten (voor 2 personen), koffie/thee en lesmateriaal.
Surinaamse keuken
In deze kookworkshop maken we Surinaamse pindasoep met tom-tom en maken
we Surinaamse roti met kip Masala. We maken het Surinaamse kip gerecht met
aardappelroti (pannenkoeken) kousenband in een kerrie Masala saus. Het gerecht kan
mild, maar mocht je het aandurven dan mag het ook extreem pittig gemaakt worden
Datum:
Vrijdagavond 6 maart 2020 van 19.00 - ± 22:30 uur
Kosten:
€ 37,50 incl. ingrediënten, 3 consumpties en lesmateriaal.
Aziatische tapas
We gaan een rondreis Aziatische tapas maken. Lekkere warme en koude gerechtjes
uit verschillende landen.
Datum:
Vrijdagavond 27 maart 2020 van 19.00 - ± 22:30 uur
Kosten:
€ 37,50 incl. ingrediënten, 3 consumpties en lesmateriaal.
Alle kookworkshops zijn onder leiding van Kookservice MamaSan / Sanne Jager
Locatie: keuken BOB gebouw, Wynzerdyk 3 te Oentsjerk
Opgave: 06 - 50 201 801 of mail naar sanne@kookservice-mamasan.nl
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LOKAAL B
Lokaal B is het vernieuwde Krea Kafee. Lokaal B organiseert activiteiten en
workshops voor volwassen in het Buurthuis BOB. Lokaal staat voor: in de buurt en het
BOB-gebouw was vroeger een school en de B staat uiteraard voor BOB.

GEWOON TE GEKKE AVOND

Martha van Gewoon te Gek maakt van het
BOB een winkeltje. Je hebt de gelegenheid
om gezellig bij te kletsen en om lekker tussen
de spulletjes rond te neuzen. Ook worden
er twee bingorondes gehouden. Je kunt
je aankopen pinnen of contant afrekenen.
Kom gezellig met je vriendinnen, kennissen,
familie, enz. en geef je op!
De entree is gratis.
Datum: 11 oktober
Tijd:
20:00 uur
Opgave: lokaal-b@outlook.com

PORSELEIN STIPPEN IN
SAMENWERKING MET GEWOAN JO

Porselein stippen is een speciale techniek voor het
beschilderen van servies. Tijdens deze workshop ga
je aan de slag met stokjes en porseleinverf. Er worden
2 of 3 bordjes gestippeld, er is keuze tussen vele
verschillende soorten bordjes/schaaltjes. En er worden
ondertussen tips & tricks gegeven. Deze workshop is
zeer ontspannend en iedereen kan het!
Datum: 8 november
Tijd:
19:00 uur (de workshop duurt ongeveer 2,5 uur)
Kosten:	€ 27,- inclusief materiaal er worden 2 of 3
bordjes gestippeld
Opgave: lokaal-b@outlook.com

BORRELPLANK MAKEN IN SAMENWERKING
MET MAMASAN

Tijdens deze combinatie workshop ga je zelf een borrelplank bewerken en aflakken
daarnaast krijg je van MamaSan een workshop hoe je de lekkerste borrelhapjes
kunt maken.
Datum: 13 december
Tijd:
19:30 uur
Kosten: € 22,50
Opgave: lokaal-b@outlook.com

12

LOKAAL B

MACRAMÉ

Oude handwerktechnieken zijn weer heel modern. We oefenen
een paar knopen en met de geleerde knopen en ecru katoen
maken we een wandhanger. Naar smaak kunnen er houten kralen
in verwerkt worden. In samenwerking met CreaUniek.
Datum: 21 februari
Tijd:
19:30 uur
Kosten: € 17,50
Opgave: lokaal-b@outlook.com

SIERADEN VAN LEER

Leer is een mooi materiaal om mee te werken. Je kunt er van alles mee maken.
Van kettingen tot armbanden en zelfs oorbellen. Er zijn voorbeelden om te maken
maar je kunt ook je eigen creativiteit helemaal los laten.
Datum: 13 maart
Tijd:
19:30 uur
Kosten: € 17,50
Opgave: lokaal-b@outlook.com

MIXED MEDIA

Op een canvas van 30x30 cm gaan we met
verschillende technieken een werkstuk
maken. Op een basis van een collage met
oud boekpapier en plaatjes gaan we werken
met stencils en inkt, gesso, reliëfpasta,
acrylverf en spuitinkt. Voor de afwerking
gebruiken we stempels en parelpennen. In
samenwerking met CreaUniek
Datum: 3 april
Tijd:
19:30 uur
Kosten: € 17,50
Opgave: lokaal-b@outlook.com

13

KLEDINGBEURS

DE KLEDINGBEURS IN EEN NIEUW JASJE!

De 2e hands kledingbeurs in het BOB gebouw. Al jaren “een begrip” in de omgeving.
Het afgelopen jaar zijn we in maart weer fris van start gegaan in het (ver)nieuw(d)e
BOB gebouw. We zijn erg blij met de nieuwe ruimtes en zijn inmiddels gewend aan
het opbergen op de zoldertjes. De afgelopen maanden hebben we weer veel mensen
blij mogen maken met leuke koopjes op de kledingbeurs. Onlangs hebben we het
aanbod uitgebreid met dameskleding, schoenen en accessoires. Het is dan ook geen
kinderkledingbeurs meer, maar tweedehands kledingbeurs. We hebben met start in
dit jaar ook veel nieuwe klanten (met inbreng) mogen verwelkomen, fijn!
Tweedehands kledingbeurs BOB, hoe werkt het?
De kleding wordt overzichtelijk in twee leeftijdsgroepen opgehangen of uitgestald op
tafels. De kleding blijft hooguit 3 maanden in de roulatie, zodat er altijd een wisselende
collectie is. De beurs wordt georganiseerd op de eerste maandag van de maand.
De kledingbeurs wordt het komend najaar georganiseerd op:
Maandag 2 september - 7 oktober - 4 november - 2 december.
De beurs is van 13:00 tot 20:00 uur.

Ook uw kleding kan worden verkocht!
Het enige wat u moet doen is (schone) kleding in een zak doen; voorzien van naam,
(email)adres en IBAN bankrekeningnummer. Wilt u er op letten dat de kleding
gesorteerd is en past bij verkoop van het jaargetijde? Alleen nette en schoon
schoeisel wordt te koop aangeboden op de beurs. Inbrengen kan op de dag van de
beurs. van 13.00 tot 20.00 uur.
De prijs van de kleding wordt door de vrijwilligers van de kledingbeurs bepaald.
50% van de opbrengst van uw verkochte kleding wordt eens per jaar op uw rekening
gestort, mits dit een bedrag is van tenminste 5 euro. De overige opbrengst van de
beurs gaat naar onze twee adoptiekinderen van Plan Nederland en naar andere
goede doelen. Kleding die na 3 maanden niet verkocht is, gaat naar Dorkas hulp.
Uw kleding komt dus altijd goed terecht.
De werkgroep is altijd op zoek naar vrijwilligers die het team willen komen
versterken. We kunnen op maandagmorgen hulp gebruiken bij het sorteren en
prijzen van de kleding. Ook bij het opbouwen en opruimen van de beurs is hulp van
harte welkom. Lijkt het je leuk om ons te komen helpen, stuur dan een mailtje naar
bobkledingbeurs@gmail.com of zet een berichtje op Facebook.
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DE SA LEUK BAND

Twee keer per maand repeteert de Sa Leuk Band in het BOB-gebouw. De Sa Leuk
Band is een band vol enthousiaste muzikanten die samen muziek maken en volop
plezier beleven. Van Hollandse Smartlap tot aan top 40 muziek en van Vivaldi tot
Friestalige muziek, alles wordt gespeeld.
Er wordt niet alleen muziek gemaakt maar ook gedanst en voluit gezongen. Het gaat
er niet om hoe goed je bent maar dat je plezier beleeft aan het samen muziek maken.
De Sa leuk band is een samengestelde band van de verschillende zorgboerderijen in de
Trynwâlden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar evert@evertgroendijk.nl.

SCHAAKCLUB BOB

In 1978 werd in de Trynwâlden de schaakclub BOB opgericht. Vanaf begin september
tot eind april komen we iedere dinsdagavond bij elkaar in het BOB-gebouw. Er wordt
dan één partij per avond voor de interne competitie gespeeld, tenzij we voor de
provinciale competitie moeten spelen. Ook houden we een rapid-competitie: dit
is een alternatief kampioenschap waarbij we drie korte partijen per avond spelen.
Tenslotte wordt het seizoen in april afgesloten met een snelschaakavond.
Nieuwe leden (zowel mannen als vrouwen) zijn van harte welkom. Kom gerust een
keertje langs om bij ons te kijken. U kunt dan één of meerdere avonden een partijtje
mee schaken. Als u dat dan bevalt, kunt u zich daarna opgeven als lid. De contributie
bedraagt € 75,- voor volwassenen en € 50,- voor junioren (t/m 20 jaar) per jaar. Als u
interesse heeft of informatie wenst, kunt u contact opnemen met:
Max Slingerland, tel. 058 - 256 1938 of per e-mail: bobschaakclub@gmail.com.

DAMCLUB

Wilt u meer informatie omtrent de damclub kunt u contact opnemen met H. Klijnsma,
tel: 058 - 256 2448. De donderdagavond is de vaste damavond voor de damclub.

KAARTCLUB

Op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand heeft de kaartclub haar vaste
klaverjasmiddag in het BOB-gebouw. De middag begint om 13:30 uur en er wordt
gespeeld om vleesprijzen.

POPKOOR WOOMEN

De dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur is de vaste oefen avond van Popkoor
Woomen. Het plezier in zingen staat daarbij voorop. De repetities zorgen voor
ontspanning, lol en verbinding met elkaar.
Oefening baart kunst! Wij zingen allerlei popsongs in frisse arrangementen en treden
meerdere malen per jaar op.
Lees meer op: www.popkoorwooman.nl.
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