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Van de voorzitter

Commissies
Commissie
ABC
Biljarten
Bridge
Darten
Disco
Film/video
Fotoclub
Instuif
Kantine
Kienen
Klaverjassen
Koor Evergreens
Ouderensoos
Schieten

Contactpersoon
Trudy Muller
Johan Munsterman
Marie Rienstra
Andries Mulder
Jolanda Slob
Annet Lutz
Hendrik Huitema
Roelie de Jong
vacant
Margriet Eekma
Rienk Heemstra
Ria Visser
Marietje Zweet
Harry van Raamsdonk

Telefoon Mobiel
413265
425182 06-57707218
707013
06-12761272
06-29030797
416696
427126 06-13251826
421536

858811
416310
750706

Schilderen
Sjoelen
Sport
Spilbrekers

Sietske Kuijpers
Cobie Jonkman
Frans Soepboer
Emmy Schoneveld

412946
417084
424622
418355

418889
06-48707062

ADVERTENTIE:

Een korte terugblik op 2016. Het is zakelijk weer een goed jaar
geweest, het belangrijkste is geweest dat ons ledental weer gegroeid
is.
In de Decembermaand zijn er door de commissies weer vele
activiteiten georganiseerd.
Het bestuur heeft alle besturen van de commissies een kerstbuffet
aangeboden, voor het vele werk dat zij verzetten door het jaar heen.
Het was een hele gezellige avond met Oudhollandse spelletjes waar
iedereen veel plezier aan beleefde.
2017 wordt een belangrijk jaar voor alle wijkverenigingen in
Sneek. En wel om de volgende reden, de gemeente draait in 2
jaar tijd de subsidies met 2/3 terug. Hierdoor kunnen verenigingen
in de problemen komen. Dit probleem heb ik aan een wethouder
voorgelegd. Zijn antwoord was als ze te kort komen heb ik wel een
ander (geldpotsje).
In de toekomst moeten de ouderen zolang mogelijk thuis blijven
wonen. Waardoor er veel eenzaamheid zal ontstaan. Conclusie: de
wijkverenigingen krijgen een belangrijke taak in de toekomst. Het
huidige gemeente bestuur heeft alleen maar bezuinigd en geen
plannen voor de toekomst gemaakt.
Eind dit jaar 22 november zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen
en komt er weer een ander beleid. Voor De Spil heeft dit geen
consequenties omdat wij geen subsidie krijgen, door inzet van de
leden en het bestuur zijn wij helemaal onafhankelijk.
Op de algemene ledenvergadering op 31 maart zullen wij met een
bestuurlijk voorstel komen en met algemene goedkeuring zullen wij
dit aan de gemeente voorleggen.
Wij zullen er weer een succesvol jaar van maken.
Jan-Bernard.

Spreuk van de maand:
Geef jezelf over aan je doel, met
moed en durf, met hart en ziel.
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Schilderen

Van de redactie
Hallo leden,
Als ik dit stukje zit te typen is
het alweer aan het dooien. Maar
wat hebben we een paar koude,
winterse dagen gehad. Heeft u
nog op de schaatsen gestaan?
Trouwe fans weten inmiddels
dat ik fan ben van foto’s. Nou
afgelopen dagen is Facebook bijna
ontploft van de winterse foto’s.
Ik ga niet meer typen, want
dan kan ik er eentje laten zien.
De rest kunt u vinden op onze
facebookpagina.
Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil,
redactie@despilsneek.nl
wijkverenigingdespil
ADVERTENTIE:
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Allereerst wensen wij u allen een gezond, succes- en liefdevol Nieuw
Jaar toe.
Op dinsdag 13 december 2016 zijn wij ter afsluiting van de
schildercursus met de trein naar Leeuwarden geweest naar het
Fries Museum om het werk van Sir Lawrence Alma- Tadema te
bewonderen. Nu, het is echt de moeite waard daar heen te gaan.
Natuurlijk Moet je wel van de stijl houden. Iemand die meer van het
Impressionisme houdt, zal eerder naar Van Gogh gaan en heeft hier
weinig mee. Maar door de schilderijen word je ook een beetje bij de
oudheid betrokken en kun je je iets inleven in het leven van toen.
Als puber op het gymnasium, waar je door de oude talen al met de
oudheid geconfronteerd wordt, had de schilder enorme interesse
voor de kleding en gebouwen van die tijd. Hij ging naar bibliotheken
om er alles over te lezen. Wat hij daarvan opstak verwerkte hij in
zijn schilderijen. Het is dan ook geweldig hoe hij de kleding en vooral
de stoffen op het doek kon weergeven. Mede doordat een oom Klaas
de zoon was van de beroemde Willem Mesdag, kreeg hij hier in
Nederland bekendheid.
Nadat hij uitgenodigd was een expositie in Amerika te houden, was
zijn weg naar roem voor hem geplaveid. In de filmwereld gebruikte
men zijn schilderijen als voorbeeld voor de kleding en kapsels.
Respectievelijk heette de schilder Laurens Tadema Alma, maar toen
hij deze expositie kreeg, heeft hij zijn naam veranderd in Lawrence
Alma- Tadema.
Na het succes in Amerika verhuisde hij naar Engeland, waar hij een
kasteeltje kocht met 66 kamers. Hij liet het hele gebouw verbouwen
in een Romeins huis, voorzien van atrium en pilaren. Dit huis is nog
in Londen te bezichtigen. Daar ontving hij menig kunstenaar. Van
zangers, musici tot beroemde schilders. De hele upper-class van
Londen kwam bij hem over de vloer, nadat hij de titel Sir Lawrence
Alma-Tadema kreeg.
De schilderkunst is niet alleen bij de schilder gebleven. Ook zijn
kinderen en een zuster van hem hadden het in de genen. Zijn oudste
dochter Anne kreeg zelfs een uitnodiging om in parijs te exposeren,
waar zij heel trots op was. Maar toen haar vader stierf is zij ermee
opgehouden.
Na het Fries Museum hebben we nog ergens in de buurt
met z’n allen een kop koffie gedronken en zijn toen met de
trein van 4.30 uur huiswaarts gekeerd. Iedereen vond het
een gezellige en geslaagde middag. Wij wensten elkaar fijne
feestdagen toe en tevreden namen wij afscheid van elkaar.
DE SPIL
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GGD Fryslân, startpunt voor gezond en veilig
opgroeien in uw dorp of stad.

filmavond 7 februari 2017
20.00 - 22.15 toegang gratis
Onze collega filmers Auke de Witte en Rudi Boon
van de filmclub Kleare Kimen uit Leeuwarden
hebben de mooiste prijs in de wacht gesleept op
het 2 daags landelijke NOVA Film filmfestival in
Heerenveen. De beste amateurfilm van het
filmfestival, de beste acteur en een laureaat.
Dat betekend dat die film werd beoordeeld
als beste non professional film 2016 van heel
Nederland. Auke en Rudi komen bij ons op de clubavond van
Windjammer een avond verzorgen en natuurlijk gaat het over de film
“KLEM”. Zij vertellen over het maken van de film. Het wordt vast een
interessante avond. Nieuwsgierig? Kom gerust kijken er is genoeg
plaats.
Maar eerst hebben we nog de clubavond van 24 januari. Dan gaan
we brainstormen en voor de NOVA- Noord filmwedstrijd. In de
afgelopen jaren hebben we één keer de 1e prijs gehaald en daarna
telkens de 2e.
Dit jaar moet het echt weer eens een 1e prijs worden. De film moet
klaar zijn op 25 maart en mag niet langer dan 2 à 3 min. zijn. We
hebben een prijsvraag voor het wedstrijd filmpje. Schrijf een kort
verhaal en er moet in voor komen: Een pen, een boeket en de tekst
“dat weet ik ook niet”.
Wordt jouw verhaal verfilmd dan win je een cadeau of bioscoop bon.
Verhaal sturen naar videoclub2001@ziggo.nl

filmavond 7 maart 20.00 uur

De filmclub Windjammer organiseert op 7 maart
2017 een filmavond met natuurfilmer/bioloog
Hilco Jansma uit Groningen. Bioloog en filmmaker
volgde jaren lang het dieren leven in het
Noorderplantsoen in Groningen. Wat een prachtige
film opleverde. Veel meer over Hilco hier in de
Wijkkrant van maart.
6
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OpvoedParty
GGD Fryslân, regio Zuidwest organiseert de
OpvoedParty’s. Jeugdverpleegkundigen zijn hiervoor geschoold. De
OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur, waar in klein
gezelschap (4 tot 10 deelnemers) met elkaar wordt gepraat over één of
meerdere opvoedingsthema’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 aanpak, die
andere opvoeders tot steun kan zijn in de opvoeding.
Zo maar een reactie van één van de deelnemers aan een OpvoedParty in
Zuidwest Friesland: “De Opvoedparty heeft mij gesterkt , dat je niet de
enige bent die ergens mee worstelt in de opvoeding. Iedereen heeft zijn
eigen worstelingen. Ieder kind, ouders, gezinssamenstelling, thuissituatie,
etc. is weer anders. Niet alleen van de kinderen wordt er tegenwoordig veel
verwacht, maar ook van de ouders (nou leggen we ons dat stiekem 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 ouders, in een ongedwongen sfeer.
Heeft u een aantal mensen die aan een OpvoedParty willen meedoen
bijv. vrienden, bekenden of familie, neem contact op met de
jeugdverpleegkundige en we organiseren de OpvoedParty bij u thuis.
Uw JGZ team:
Ingrid Fijn van Draat wijkverpleegkundige, Sytske Sijtsema jeugdarts,
Woltsje Bokma, consultatiebureauassistente, Ingrid Holkema,
doktersassistente.
www.ggdfryslan.nl/jgz • jgz@ggdfryslan.nl • 088 22 99 444
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FOTOCLUB “ DE SPIL”
Waar houdt de fotoclub zich mee bezig?
•
•
•
•

We beoordelen onze foto’s op hun kwaliteiten.
We werken aan onze artistieke ontwikkeling.
We organiseren oefenavonden.
We exposeren ons fotowerk in het wijkgebouw de Spil en
op onze eigen website.

Oproep aan alle commissies van de Spil
Lever op tijd uw jaarverslag over 2016 bij de
secretaris van de Spil in t.b. het algehele jaarverslag.
Inleveren bij secretariaat@despilsneek
Gert Verschoor, secretaris de Spil

ADVERTENTIE:

Deze keer een foto van de expositie bij hospice “De Kimme” in
Sneek. Deze foto heb ik op Facebook gevonden.
facebook.com/fotoclubdespil

Voor meer inlichtingen bezoek onze website:
http://www.fotoclubdespil.nl
Hier kunt u ook foto’s gemaakt door onze leden
bekijken.
http://www.fotoclubdespil.nl
8
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Sportnieuws
Frans Soepboer

volleybal

fransenmirjam@ziggo.nl 0515-424622

In 2016 keken we onze ogen uit
Mooi en minder, lach en traan, zorgen en vertrouwen.
Alles vond zijn plek ...
We hebben veel warmte ontvangen van mensen om
ons heen.
Het gaf ons grond onder de voeten,
een steunpilaar om ons aan vast te kunnen houden,
een warme deken om ons heen.

aerobic/pilates/salsa
Hilda Boot

badminton

hildaboot@hotmail.com

06-39214136

Lisa Wierda

penningmeester

famwierda@telfort.nl

0515-416988

Beste Sportliefhebbers,
Het nieuwe jaar is begonnen en alle sport activiteiten draaien
super. Helaas is de zaal op dit moment met regelmaat niet warm te
krijgen. Ook de douches laten het soms afweten. We voeren overleg
met gemeente en MDM installatiebedrijf om dit goed te krijgen. De
douches zijn weer op temperatuur de zaal blijft een aandachtspunt.

Daarom kunnen we nu met een goed gevoel onze
ogen richten op het nieuwe jaar.
Kijken wat dat ons brengt ...
We wensen jullie allen een frisse blik op 2017.

Als waarnemend voorzitter heb ik een aantal weken geleden
volleyballen en badminton shuttles besteld. Rechtstreeks uit China.
Een geweldige deal dacht ik maar de ballen zijn binnen 5 weken
allemaal gesneuveld. Ook de shuttles vallen onder de noemer
goedkoop is duurkoop. In samenspraak met een aantal mensen die
er wel verstand van hebben zullen binnenkort de juiste materialen
worden aangeschaft.

Dolf en Aukje de Boer

Ik hoop dat de sporters zich door bovengenoemde niet uit het veld
laten slaan en ik wens jullie (ook alle niet sporters) namens de
sportcommissie een geweldig jaar toe.
Groet de sportcommissie

Salsa Solo Sneek in de spotlights.

Wij zoeken iemand die ons kan helpen
met de administratie van de
sportcommissie. Heeft u een klein beetje
tijd over? Lijkt het u leuk om secretaresse
te zijn?

ADVERTENTIE:

Meld u dan aan bij
Hilda Boot (0515-421158)
of Lisa Wierda
(0515-416988 of
0657054990).
10
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In december 2016 stonden de dames van de Salsa in de spotlights
van theater de Harmonie in Leeuwarden.
De uitnodiging om te komen dansen tijdens het Jazzfestijn in
Leeuwarden was een uitdaging maar gaf de dames extra focus en
energie!
Met een gezonde dosis spanning stonden ze op de planken in theater
de Harmonie in Leeuwarden. In het nieuwe jaar weer gewoon in
Tinga Sneek! Ter ontspanning en vermaak en wekelijks een uurtje.
Om soepel te blijven en voor de conditie of omdat de muziek vrolijk
stemt. Salsa Solo wordt gedanst zonder partner in een groep. Voor
dames die van dansen houden, ongeacht leeftijd met een beetje
gevoel voor ritme. Ook leuk in het nieuwe jaar!
Informatie via infodansdespil@gmail.com.
DE SPIL
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Kantine

Kienen Kienen Kienen

Zo ook nog maar eens een verslag van de Kantine.
De drukke maand december is weer voorbij en we gaan weer fris
beginnen in 2017.
Laten wij hopen dat er nog wat meer mensen zich willen gaan
opgeven om de bar te versterken al is het maar 1 x per maand het
verlicht de mensen die nu wel heel vaak staan.
Dit kan natuurlijk niet zo doorgaan dus lieve mensen als U zich
geroepen voelt.
KOM DAN ONS TEAM VERSTERKEN!
Info bij onze voorzitter J. B. Terpstra.

Elke 2e vrijdag van de maand
vrijdag 10 februari
Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur
We hopen op deze avonden weer vele “kieners“ te mogen
verwelkomen.
Voor een gezellige avond uit, met de mogelijkheid om voor een
kleine inleg mooie prijzen te winnen. Een leuk uitje met kans op
GELD of andere LEUKE PRIJZEN
De inleg voor een plankje is:
Voor leden, op vertoon lidmaatschapskaart.

Groeten waarnemend kantine voorzitter Coby Volberda

€ 2,00
€ 1,50

Deze avonden zijn wederom introducés éénmalig toegestaan.

ADVERTENTIE:

Wij zijn dringend op zoek naar
enthousiaste Gastvrouw/heer.
Vindt u het leuk om één of meerdere
avonden in de maand gastheer of
gastvrouw te zijn in
ons wijkgebouw?

De kiencommissie hoopt u graag te ontmoeten op deze vrijdagen.
We hopen op een volle zaal. De volgende bingo avond is op de 2e
vrijdag van maaart. (10 maart)
De Kiencommissie.

ADVERTENTIE:

Meld u dan aan
bij het bestuur van de Spil.
Jan Bernard Terpstra
Tel: 0515-421837
bestuur@despilsneek.nl
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Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tevens een grote verloting na de pauze en als sluitstuk natuurlijk de
kienronde om de “Jackpot”

HET ADRES
voor al uw
Automaterialen
en
Onderhoud
www.vkvsneek.nl
DE SPIL
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Van de Evergreens

Instuif

Het koor is weer begonnen met oefenen voor (een) nieuw(e)
uitdaging(en).
Wij zien met een goed gevoel terug op een geslaagd jubileum jaar
met veel activiteiten. Wij zullen hier nog lang van nagenieten.
Ook het kerstconcert is weer goed verlopen. Er waren ook nieuwe
gezichten te zien als toehoorders. Wij raken meer en meer bekend in
de regio.
Wij gaan weer op voor een mooi 2017 met veel zangplezier.
Het is heugelijk om te zien hoe de beide mannen partijen goed
bemenst zijn, maar er kunnen nog steeds stemmen bij. Denk je, dat
je zingen altijd al leuk hebt gevonden en ben je redelijk bij stem,
kom dan eens langs bij een repetitie op de donderdagavond en
probeer het eens uit. Er is plaats bij de sopranen, alten, tenoren en
bassen.

Zo de klaverjas marathon is al weer achter de rug en we konden 36
mensen welkom heten.
Tussen 9.30 en 10.00 uur koffie met gebak (te laat binnen ).
Maar een maal aan het kaarten vliegt de tijd ook om.
Na drie bomen te hebben gekaart was het tijd voor soep en broodjes.
En dat gaat er altijd wel in.
Om 13.15 weer gestart met de 4 bomen en tussen door een kaasje
en worst en komkommer.
Dat gaat er altijd wel in en na 14.00 uur ging de bar open om iets te
drinken te nemen.
En voor je het weet is de middag ook al weer om, dus tijd voor de
prijsuitreiking.
En hopelijk is iedereen tevreden naar huis gegaan met een prijs(je)
en wensten wij een ieder Fijne feestdagen een gezond uiteinde voor
2017. En wij starten weer op 9 Januari zoals gewoonlijk.
Starten wij weer om 13.30 en ook nieuwkomers zijn altijd welkom....

Tot en met juni 2017 ziet onze agenda er als volgt uit:
Zaterdag 25-3 een opreden in de Flecke te Joure van 15 tot
16.15 uur
Zaterdag 29-4 een optreden in het Bonefatiushuis te Sneek
van 12 tot 16.30 uur
Zondag 14-5 ons voorjaarsconcert in de Spil samen met
(hopelijk) een Duits koor van 14 tot 16.30 uur.

Groeten en veel kaart plezier De Instuif comm: R.A.C.
ADVERTENTIE:

Wij zijn druk bezig om het Gemischte Chor Minheim naar Sneek te
halen voor een gezellig en zingrijk weekend. Wij zijn in 2006 en 2008
bij hen in Minheim aan de Moezel geweest om te zingen.
Volg ons ook op Facebook: facebook.com/
EvergreensSneek.nl
of via onze website: evergreenssneek.nl
Gert Verschoor, koorlid
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ABC

ADVERTENTIE:

Graag zouden wij nieuwe leden verwelkomen bij onze ABC.
We beginnen met de Yoga op maandagmiddag van 13.30-15.00 uur.
Deze les is onder de deskundige leiding van Jan v/d Pal. Na afloop
met z’n allen thee drinken. Er kunnen altijd nieuwe leden bij.
Dan hebben we de maandagavond gym van 19.00-20.00 uur. Hier
heeft Mirjam Klip de leiding. Bewegen is goed voor de mens en je
bent er even uit. Kom maar eens een keertje langs en zie of het wat
voor je is.
Ook op woensdagmorgen is er plaats voor nieuwe dames. We
beginnen om 09.00 tot 11.00 uur. Een uurtje gymen, dit is onder
leiding van Mirjam Klip, ze doet het goed. Om ong 10.00 uur met z’n
allen koffie/thee drinken.
We organiseren ook andere activiteiten. Reisverslagen, films,
lezingen, eigen hobby/rommelmarkt, leuke reisjes enz. Het is altijd
een hele gezellige morgen.
Kom eens met ons koffie drinken.
ADVERTENTIE:

Praktijk Poort van Sneek
Theo van Voorthuisen en Ria Hamberg

Tot besluit nog onze senioren gymnastiek, daar geeft Monica Poiesz
les. Ze doet het heel leuk, heeft voor iedereen aandacht. We lachen
heel wat af, het is een leuke groep.
De les is van 09.15-10.15 uur, na afloop drinken we koffie/thee.
Ook hier is de vraag “kom eens gezellig langs”.

Wij vormen een unieke combinatie en hebben ruime ervaring.

Fysiotherapie: behandeling van houding- en bewegingsapparaat.
Klachten aan spieren en gewrichten, sportblessures en chronische
aandoeningen.
Pedicure: knippen, vijlen en polijsten van de nagels. Behandelen
van ingegroeide nagels en het verwijderen van eelt, wratten en
likdoorns.
Ons team is uitgebreid met collega fysiotherapeute Amarins Herrema.
Onze praktijk kunt u vinden aan Lemmerweg 43 te Sneek.
Praktijk algemeen: 0515-411552
mobiel Ria Hamberg: 06-15153544
rhamberg@home.nl
www.praktijkpoortvansneek.nl
16
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Namens de ABC

Van de ledenadministratie
Leden die stoppen met hun activiteit dienen dit zelf door te geven bij
desbetreffend commissielid.
Leden die geen lid meer willen zijn van de wijkvereniging dienen dit
aan mij door te geven.
Dit voorkomt veel verwarring.
Bij voorbaat dank.
Cobie Jonkman
Ledenadministratie

DE SPIL
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Sjoelkrant
Sjoelkrant laatste uitgave 2016 en 1e 2017

Groep < 110

De afsluiting van een (sjoel) jaar is alweer een feit en we zijn
benieuwd naar wat 2017 ons zal brengen, zeker de verkiezingen niet
onbelangrijk en wat gebeurt er met onze pensioenen, ja ik haal dit
item maar even aan, de enige partij ( zonder belang erbij te hebben)
is 50+,. maar dat is aan U !
Enfin we hebben op 12 december jl. een bijzonder gezellige
afsluit-avond gehad, met soep en koud buffet, georganiseerd en
getrakteerd door het bestuur; het was een succes! met de 2e helft
van de avond sjoelen met “fun-bakken” dit zijn sjoelbakken waaraan
van alles is veranderd, bijv. scheve poortjes, vierkante schijven,
kortom lachen/gieren/brullen en heel gezellig.... voor herhaling
vatbaar was de reactie !
Wiepie kon gelukkig aan het buffet deelnemen, heel fijn dat zij van
de partij kon zijn en ook onze penningmeester Carla was de gehele
avond van de partij !
Onderstaand de lijst met de (meest) actuele sjoelstand:
vanaf 9 januari 2017
Plaats:

Naam:

1

Jan

>110

700

2

Attje Postma

>110

602

3

Dicky

>110

580

4

John

>110

444

5

Leo

>110

366

6

Sjef

>110

24

7

Trientsje

>110

0

8

Carla

>110

0

9

Yvonne

>110

-290

totaalstand:
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1

Diny

<110

628

2

Antje

<110

443

3

Attje B

<110

378

4

Hinke

<110

296

5

Cobie J

<110

294

6

Wiepie

<110

248

7

Coby V

<110

243

8

Margriet

<110

290

9

Bokke

<110

168

10

Johan

<110

162

11

Roelie

<110

129

12

Siemen

<110

54

Bij de groep > 110 is Dicky periode kampioen 2e periode en was Sjef
periode kampioen 1e periode !.
Bij de groep < 110 was Diny periode kampioen 1e periode en
Margriet kampioen in de 2e periode!

Tussen-bericht; De regiowedstrijden sjoelen in Oudega op januari
2017 zijn door de weersomstandigheden afgelast geweest ! ( code
oranje.. logisch hè)
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Ziekenboeg, wij melden dat Wiepie’s herstel de goede kant op gaat
en op 9 januari jl. was zij weer aan de bakken om te sjoelen!
Carla is zo nu en dan van de partij en sjoelt mee als zij zich “goed”
voelt.
Wat nog meer te melden;
Onze 2 nieuwe leden mevr. Roelie de Jong en haar man Johan;
hebben inmiddels 20 bakken gesjoeld en hun gemiddelden zijn
bepaald en doen nu hun uiterste best, zij zijn een welkome
aanvulling op ons ledenbestand dat nu weer, jawel 21 leden telt !!!!!
Succes voor de komende sjoel-periodes !
*Uw sjoel-korrespondent Sjef Swaalf *
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Popkelder Sneek

ADVERTENTIE:

Musiceren in Popkelder Sneek
Uitnodiging
Je hebt een muziekbandje en zoekt een niet al te dure oefenruimte
of je bespeelt een instrument en je wilt ook wel eens met andere
muzikanten muziek maken, dan kan dat in Popkelder Sneek. Leeftijd
van ca. 8 tot 88 jaar.
Ruimten Popkelder
De Popkelder heeft twee oefenruimtes met een complete backline
(zanginstallatie, gitaarversterker, basversterker en drumstel) en
een gezellige ontmoetingsruimte en is gehuisvest op het adres
Havenstraat 7a te Sneek (nabij het centrum).
Gebruikers
Momenteel oefenen er iedere week acht tot negen bandjes en op
twee dagen in de week biedt DJ-school Friesland een dj-cursus aan.
De Popkelder wordt gerund door muzikanten en muziekliefhebbers,
allen vrijwilligers.
Tijden en tarieven
Openingstijden zijn van 13.30 uur tot 17.30 uur en 19.30 uur tot
23.30 uur, van maandag tot en met zondag. Een dagdeel (4 uren)
kost €25 voor de grote oefenruimte of €20 voor de kleine of €7,50
per uur.
Proefspelen
Als je met je bandje een keer wilt komen proefspelen, dan kan dat
kosteloos. Als je een instrument bespeelt en graag eens met anderen
wilt musiceren dan kun je je aanmelden en dan bekijken we met
jou of we een band kunnen samenstellen. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. Lukt het om een bandje samen te stellen waarmee
je aan de slag gaat in de popkelder, dan gelden de algemene
huurvoorwaarden voor de oefenruimtes.
Informatie
Voor informatie over mogelijkheden zie onze website
www.popkeldersneek.org. Je kunt je vragen schriftelijk stellen
stichtingpopkeldersneek@gmail.com of bellen 06 47034105,
eventueel inspreken of je contactgegeven (telefoonnummer)
vermelden op ons gmail adres en wij nemen dan contact met je op.
20
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Klaverjassen

ADVERTENTIE:

Uitslagen klaverjassen . (November )
De eerste prijs is gewonnen door mevr L Bethlehem met 7056
punten.
De tweede prijs is gewonnen door dhr L van Klaveren met 7051
punten.
De derde prijs is gewonnen door dhr Andries Delen met 6695
punten.
De poedel prijs is gewonnen door dhr J van Oosten met 5356
punten.
Groet Rienk en Lies

ADVERTENTIE:

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
J. v. Dijk 06-51275058
Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen
22
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Schietclub “De Spil”

ADVERTENTIE:

Namens de schietvereniging iedereen de beste wensen voor 2017!
Voorafgaand aan de jaarwisseling is er altijd op de laatste woensdag
voor de kerst een slotavond bij de schietvereniging waarbij er om de
prijzen geschoten wordt. Ook afgelopen december is er weer fanatiek
gestreden om de prijzen en is er met een hapje en een drankje het
jaar afgesloten. Na enige schietrondes, waarbij geschoten wordt op
een kaart met de kerstman, is de uitslag als volgt:
1e prijs Douwe
2e prijs Jan
3e prijs Gauke
Lijkt het je leuk om een keer te proberen of je een vaste hand
hebt, houd je van schieten of heb je woensdagavond zin om langs
te komen, kom een keer kijken en vrijblijvend proberen. Op de
woensdagavond zijn we aanwezig tussen 19.30 en 22.30 uur in de
Spil waar je je kunsten kan vertonen. Minimale leeftijd is 16 jaar.
Er wordt geschoten met een luchtdrukpistool en geweer die
eigendom zijn van de club. Per onderdeel wordt er 15 maal
geschoten waarna de punten worden genoteerd. Aan het eind van
het seizoen worden de punten opgeteld en volgt een einduitslag.
Voor informatie kun je bellen met de voorzitter
H van Raamsdonk Tel:0515-750706
Hoop jullie snel te verwelkomen!
Het uitoefenen van de schietsport is geheel voor eigen risico
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Agenda

Sportrooster

Iedere maandag:
		Pilates				09.00-10.00
		ABC Yoga			13.30-15.00
		Instuif				13.30-17.00
		
Mixdance kids 8-11 jaar
15.45-16.45
		
Kinderdans Plus 5,6,7 jaar 16.45-17.45
		ABC gymnastiek		19.00-20.00
		Sjoelen			19.15-22.15
		Salsa				20.00-21.00
		Aerobic			21.00-22.00
Iedere dinsdag:
		Schilderen			13.30-15.30
		Biljarten			19.30-23.00
		
Fotoclub (oneven weken)
19.30-22.00
		
Videoclub (even weken)
19.30-22.30
Iedere woensdag:
		
ABC gym + activiteiten
09.00-11.00
		Ouderensoos			14.00-17.00
		
Bridge (1x in de 14 dagen) 19.00-22.00
		Pilates				18.45-19.45
		Biljarten			19.30-23.00
		Schieten			19.30-22.30
Iedere donderdag:
		ABC ouderengymnastiek
09.15-10.15
		Koor				19.45-22.00
		Darten				19.45-23.00
Iedere vrijdag:
		Schilderen			13.30-15.30

DAG
17.15-18.00

Jan v.d. Pal

Julianapark 7

416989

Badminton J

18.00-18.45

Jan v.d. Pal

Julianapark 7

416989

Badminton J

19.00-20.00

Nico de Leeuw

Sânhorst 10 IJlst

533339

Badminton S

20.00-21.00

Nico Altenburg

De Wieken 122

423436

Badminton S

19.00-20.00

René Lub

Valstraat 26

426101

Volleybal H

20.00-21.00

Robert Klees

Zeskanter 48

423585

Volleybal D

21.00-22.00

Robert de Jong

Pinksterboem 40

420388

Volleybal D

19.30-20.30

Hilda Boot

Lisdodde 19

06-39214136

Badminton S

20.30-21.30

Wim v/d Klauw

De Hoppen 135

06-20180524

Volleybal G

18.30-19.30

Kees Bruin

Molenkrite 92

423554

Volleybal G

19.30-20.30

Lilian Visser

Eekmolen 19

06-41567930

Badminton S

20.30-21.30

Elske Dotinga

Zilverschoon 48

425834

Badminton S

21.30-22.30

Evert v.d. Zee

Weegbree 26

425591

Badminton S

VRIJDAG

GROTE ZAAL

MAANDAG
09.00-10.00

Pilates

15:00-17:45

Mirjam Klip

06-33741884

Kinderdansen

20.00-21.00

Mirjam Klip

06-33741884

Salsa

21.00-22.00

Irma Brouwer

06-20532407

Aerobic

Distelvlinder 4

WOENSDAG
18.45-19.45
19.45-20.45

Eerste maandag v/d maand (20.00 uur)
Eerste dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Tweede dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Derde dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Vierde woensdag v/d maand (20.00 uur)
Laatste woensdag v/d maand (20.00 uur)
Februari 2017
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DONDERDAG

Vergaderingen
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TELEFOON

WOENSDAG

Op de tweede vrijdag van de maand (oktober t/m april):
		Kienen				19.15-22.00

Beleggingsclub
Wijkpanel Tinga
Sportcommissie
Koorvergadering
Bestuursvergadering
Barvergadering

TRAINER/STER ADRES

DINSDAG

DE SPIL

Pilates
Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-20532407

Aerobic

Kinderdisco
Helaas gaat de kinderdisco van 18 februari NIET door, omdat de zaal
anders is verhuurd.
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ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
28
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