
 

 

Oktober 2022 
 

Velen zijn alweer een tijdje aan het sporten in dit nieuwe seizoen. Ook wij van het bestuur zitten 
niet stil en hebben al meerdere vergaderingen gehad. Achter de schermen zijn we al druk bezig met 
de voorbereidingen voor de uitvoering op zaterdag 1 juli 2023. Een keer in de twee jaar heeft 
Dwarres een uitvoering om aan Heit & Mem en Pake’s & Beppe’s en nog veel meer familieleden te 
laten zien wat de leden zoal in de lessen leren.  
De nieuwsbrief heeft qua lay-out kleine aanpassingen gekregen. Zo zijn we weer helemaal up to date 
voor dit nieuwe seizoen.  
Om het sporten voor iedereen toegankelijk te houden, ook voor kinderen en jongeren uit gezinnen 
waar te weinig geld is voor b.v. een sportvereniging is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland 
(website jeugdfondssportencultuur.nl). 
 

 

Nijntje Pleintje 
 
Vorige week woensdag 19 oktober heeft het Nijntje Pleintje 
evenement plaats gevonden. Het Nijntje Pleintje is een speciaal 
beweegevenement voor alle peuters en kleuters.  
Het is kennismaken met gymnastiek, dansen op muziek, balanceren 
over een leuk parcours en klauteren over de hobbeldebobbel baan. 
Dit gratis evenement was een groot succes met een grote opkomst. 
In de toekomst zeker voor herhaling vatbaar.  
        
 

 

 
 
 
Rabo Clubsupport 

 
Begin september hebben we een oproep gedaan om zoveel mogelijk te stemmen op de  
Rabo Clubsupport. Er is weer veel gestemd op Dwarres en dat heeft het mooie bedrag van € 441,72 
opgeleverd. Hiervan kunnen we klein materiaal aanschaffen. Iedereen bedankt voor het stemmen! 
 
 



 

 

 
Midnightwalk Trynwâlden 
 
Een maand geleden heeft op vrijdag 30 september ’s avonds de Midnightwalk Trynwâlden plaats 
gevonden. Er waren honderden deelnemers die samen voor het goede doel liepen voor tijdelijke 
verlichting van jonge mantelzorgers in Tytsjerksteradiel. Onderweg waren vele clubs, zangkoren en 
bedrijven te zien. Ook de dames van Jazz traden deze avond op. Het was een gezellige avond waarbij 
er onderweg veel vermaak was. 
 

 
 

 
 

Vacature Perfect Pilates 
We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste train(st)er voor Perfect Pilates. Weet of ken je 
iemand die één uur in de week les wil geven? Neem dan contact op met  
Sjieuwke van Houten (06-14305676) 
 
 
 

Sportieve groet, 
 
Bestuur en leiding SV Dwarres 


