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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Marie Rienstra 707013
Darten Andries Mulder 06-12761272
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Hielkje Kroon 421810
Kantine vacant
Kienen Margriet Eekma 418889
Klaverjassen Rienk Heemstra 06-48707062
Koor Evergreens Ria Visser 858811
Ouderensoos Marietje Zweet 416310
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Sietske Kuijpers 412946
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Frans Soepboer 424622
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

Kennen jullie het begrip CODE ORANJE ? Twee burgemeesters uit de 
provincie Zuidholland hebben dit initiatief opgepakt. Zij vinden dat 
de gemeente raadsleden te ver van de burger in de wijken afstaan. 
Hun voorstel is per wijk een burger aan te wijzen die voor een jaar 
in plaats van het raadslid plaats neemt. Dan wordt het contact met 
de gemeente veel intensiever nu gaat de tijd op aan commissie 
vergaderingen en raadsvergaderingen. Zij moeten weer meer op de 
werkvloer aanwezig zijn! Is dit een goede suggestie van die twee 
burgemeesters, naar mijn mening wel!

Op 6 november heb ik genoten van het jubileum concert van ons 
gemengd koor “Evergreens” wat in het Theater plaats vond.
Er werd o.a. medewerking verleend door het Bogerman Kamerorkest, 
Gezina van der Zwaag, Johnny Kamminga, Ernest Beuving. Het 
geheel stond onder leiding van Johan Velthuis. De pianisten waren 
Gerk Venema en Albert-Jan de Boer.
In ons programma stond een verrassing voor het koor!
Dat was niet te veel gezegd, wat een stemmen de twee ex dirigenten 
en de huidige dirigent zongen met z’n drieën een fantastisch mooi 
nummer. Veel leden hadden een brok in de keel en tranen in de 
ogen! Echt een Verrassing! Bedankt mannen!

Op 3 oktober hebben 19 leden van de Spil de jaarlijkse AED cursus 
met goed gevolg afgelegd. Zij hebben inmiddels hun diploma 
ontvangen.

Namens het bestuur wens ik jullie allen fijne feestdagen en een 
goede start in 2017!
Jan-Bernard.

COMMISSIES VAN DE VOORZITTER

Spreuk van de maand!
Rijkdom is een kwestie van een blije Geest, niet van Bezit!

ADVERTENTIE:
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Hallo leden,

En voordat je het weet is het alweer bijna kerst. Iedereen heeft vast 
gemerkt dat de herfst al volop bezig is. Maar het levert ook een paar 
mooie plaatjes op. Zoals je hieronder kunt zien. Op onze facebook 
deel ik geregeld prachtige foto’s die in de buurt zijn gemaakt.
Hebben jullie al zin in de kerst? Nog heel eventjes wachten en dan 
mogen we de kerstboom weer optuigen. 
Achterin het boekje staat de kerstvakantie vermeld. Ik sluit me bij de 
kerstwens op pagina 19 aan.

Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil, 
redactie@despilsneek.nl

VAN DE REDACTIE

ADVERTENTIE:

wijkverenigingdespil

Penningmeester
Na 10 jaar penningmeester te zijn geweest van `Wijkvereniging De 
Spil` hebben we nu iemand bereid gevonden die het van mij kan 
overnemen, waar ik hem zeer dankbaar voor ben, niet om dat ik 
het vervelend vond, in tegendeel, ik zal er zelfs met weemoed aan 
terugdenken, het was leuk om te doen en ook had je regelmatig 
contact met mensen van verschillende verenigingen en ik had toch 
ook het gevoel dat ik wat voor het wijkcentrum deed.
In al die jaren heb ik prettig samengewerkt met de voorzitter en 
de rest van het bestuur en vooral met Mirjam van der Kooi waar 
ik veel steun van heb gekregen die veel werkzaamheden van de 
penningmeester uit mijn handen nam. (als dat niet was gebeurt had 
ik het geen 10 jaar volgehouden.)
Na een redelijke inwerkperiode draag ik het penningmeesterschap 
over aan Stef Kuiterman en die wens ik dan ook veel plezier in deze 
functie.
Nogmaals ik heb dit met plezier gedaan, maar het gaf ook veel 
verantwoordelijkheid.
Stef succes!         
Jan

VAN DE PENNINGMEESTER

Foto: Jeroen van der Kallen Jeroenvanderkallenphotography
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Videoclub
   voor ondersteuning bij uw hobby

Film avond 15 december 20.00 uur.
Locatie: Wijkvereniging De Spil.
Videoclub Windjammer gaat voor de 3e keer een open 
filmavond houden. Gratis voor iedereen. We hebben 
een mooi afwisselend programma. Zoals natuur, 
vakantie, speelfilms, muziekfilm. De topper van ons 
Internationaal jaarlijks
Speelfilmfestival in Cine was de film LAURA. De film 
Laura ging er vandoor met verschillende prijzen. Zoals 
de beste film, beste camera voering, kreeg de ook nog 
eens publieksprijs. Die film wordt zeker gedraaid en 
mag u  beslist niet missen.
24 januari weer zo’n mooie avond voor iedereen. De film KLEM van 
Auke de Witte (met ‘onmisbare’ hulp tijdens opnamen en editing/
colorgrading van Rudi Boon) heeft op het Internationaal Filmfestival 
op alles de 1e prijs gewonnen!! Auke en Rudi komen een lezing daar 
over geven en laten natuurlijk laten zij de film zien. Een avond die 

u niet mag missen. Ook nu is de toegang 
gratis. Start 20.00 uur in Wijkvereniging 
De Spil Molenkrite. Het programma van 
filmclub Windjammer is heel afwisselend. 
We bekijken films en zo men wil bespreken 
we de film. De standpunten, zijn de beelden 
mooi wisselend, genoeg close ups, wat vind 
je van het geluid: live geluid, voice over, de 

muziek. Zo is er heel wat om te bespreken. We leggen ook de nadruk 
op de mooie sterke punten in de film. Belangrijk is ook, hoe is de film 
gemonteerd? 
Genoeg stof voor een avond vullend programma. 
In december maken we een nieuw programma. De leden geven aan 
wat zij in het programma willen hebben en daar gaat dan het bestuur 
mee aan de gang.
Wil je meer weten van het maken van een film? 
Wordt dan lid van Videoclub Windjammer. 
Wil je hulp hebben bij de monteren van je film? 
Wordt dan lid van Videoclub Windjammer. 
Wil je graag je vakantie film of een andere film eens laten zien? 
Wordt dan lid van Videoclub Windjammer.
Wil je een film maken en heb je hulp nodig?
Wordt dan lid van Videoclub Windjammer.

Heb je zelf vragen? Wordt ook dan lid van videoclub Windjammer.
Je snapt het al...  we willen meer vrouwen en mannen er bij hebben.

Het 1e jaar krijg je 50% korting op de jaar contributie. 
info@videoclub-windjammer.nl
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FOTOCLUB “ DE SPIL”

 http://www.fotoclubdespil.nl                          info@fotoclubdespil.nl

Voor meer inlichtingen bezoek onze website:
http://www.fotoclubdespil.nl

Hier kunt u ook foto’s gemaakt door onze leden 
bekijken.

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.

Uit de serie Abstract. Foto van Rob Vogelzang. Deze foto heb ik op 
Facebook gevonden. facebook.com/fotoclubdespil

ADVERTENTIE:

Vooraankondiging jaarverslag
Alle commissies worden eraan herinnerd om uiterlijk eind februari 
2017 een jaarverslag (over 2016) in te leveren bij de secretaris van 
de Spil, secretariaat@despilsneek.nl  Het mag maximaal 1 A4 groot 
zijn.

Gert Verschoor, secretaris de Spil

JAARVERSLAG
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Frans Soepboer volleybal fransenmirjam@ziggo.nl 0515-424622
aerobic/pilates/salsa

Hilda Boot badminton hildaboot@hotmail.com 06-39214136
Lisa Wierda penningmeester famwierda@telfort.nl 0515-416988

SPORTNIEUWS

ADVERTENTIE: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? 

Meld u dan aan bij 
Hilda Boot (0515-421158) 
of Lisa Wierda 
(0515-416988 of 
0657054990).

Beste Sporters
 
De start van het seizoen is net achter de rug en we kijken alweer uit 
naar de feestdagen. In de kerstvakantie is de sportzaal gesloten van 
24 december tot en met 8 januari.
 
Qua ledenaantallen hebben we niks te klagen, we tellen ruim 270 
sporters / dansers vanuit allerlei disciplines.  Maar in sommige 
groepen is nog ruimte. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kan je je 
aanmelden via onze penningmeester Liza Wierda (famwierda@telfort.
nl).
Iedereen is welkom van 18 tot 88 jaar. Lijkt het je leuk meld je 
aan en kom vrijblijvend een keertje meedoen (dit geld niet voor 
kinderdans en salsadansen). 
 
Maandag
Bij kinderdans zijn nog 5 plekken. Aanvang  15.00 uur en 16.00 uur 
Op salsadansen zijn nog 4 plekken te vergeven start 20.00 uur tot 
21.00 uur.
 
Wegens splitsing van de groep is er weer ruimte ontstaan bij Pilates 
van 09.00 tot 10.00 is nog ruimte voor 4 personen
 
Dinsdag 
Badmintonners jeugd op de dinsdag van 17.15 tot 18.45 uur per 
groep 45 minuten nog plaats voor 4 jeugdleden.
Er zijn 2 jeugdbadmintongroepen n.l. van 6 t/m 11 jaar de eerste 
groep en de tweede groep zijn in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar.

Woensdag 
Pilates van 18.45 tot 19.45 nog ruimte voor 4 personen

Volleybal heren van 19.00 tot 20.00 uur nog plek voor 2 personen.
Volleybal dames tussen 20.00 uur tot 21.00 uur plaats voor 2 
personen.

Vrijdag 
Badminton gemengd van 19.30 tot 20.30 zijn nog 3 plekken te 
vergeven.
Badminton gemengd van 20.30 uur tot 21.30 uur nog plaats voor 2 
personen.
Badminton gemengd van 21.30 tot 22.30 uur kunnen nog 2 personen 
bij.
 
Begin het nieuwe jaar goed en meld je aan voor een gezellig uurtje 
sporten!
 
 
Namens de sportcommissie een geweldige feestdagen toegewenst en 
een sportief 2017.
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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? 

Meld u dan aan
bij het bestuur van de Spil.
Jan Bernard Terpstra
Tel: 0515-421837 
bestuur@despilsneek.nl

Zo eerst maar even een berichtje van de kantine / bar.
Lieve mensen wij willen toch graag een beroep op U doen vanwege 
het tekort aan bar personeel zullen wij met z,n allen de schouders er 
onder moeten zetten en meer mensen inzetten.
Wij vragen aan U als commissie om iemand te vragen om zich op te 
geven voor de bar al is het maar 1 x per maand.
Hoe meer mensen zich aan melden des te minder vaak hoef je dan te 
staan.
Zo kan het niet door gaan dus echt wij vragen om Uw hulp daarbij
Ik denk ook niet dat het een optie is om een avond dicht te gaan
Maar met 1 persoon achter de bar te staan kan en mag ook niet dus 
bij deze een
DRINGENDE OPROEP AAN U ALLEN EN MELD U ZICH AAN,EN KOM 
ONS HELPEN BIJ DE BAR.

bij Coby Volberda tel 415426

KANTINE

Elke 2e vrijdag van de maand

vrijdag 9 December2016
Vrijdag 13 Januari 2017

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

Deze aankondiging is zowel voor december als januari. 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:             € 2,00 
Voor leden, op vertoon lidmaatschapskaart.        € 1,50  
 Deze avonden zijn wederom introducés éénmalig toegestaan.                         
Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tevens een grote verloting na de pauze en als sluitstuk natuurlijk de 
kienronde om de “Jackpot”.

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 februari.(10 februari)

De Kiencommissie.   

KIENEN   KIENEN   KIENEN

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl
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WIJKPANEL TINGA

Nieuws van Wijkpanel Tinga
Er spelen weer veel zaken in onze wijk, onder andere deze:

Jumbo
Het meest besproken onderwerp is natuurlijk de Jumbo. De 
sportclubs zijn tegen, de Spil heeft een artikel in Groot Sneek 
geplaatst met hun visie en de wijkbewoners die… Ja, wat vinden de 
wijkbewoners eigenlijk? Daarom hebben wij nu een enquête, welke 
te vinden is op onze website. Ook zullen wij de komende periode de 
enquête op straat afnemen. Geen internet en ons niet tegengekomen 
maar wilt u wel de enquête invullen? Bel ons dan en we brengen 
eentje langs.

Buurtpreventie
In een aantal dorpen is het al een succes: buurtpreventie via een 
WhatsApp-groep. De gemeente SWF heeft een aantal borden besteld, 
waarvan Tinga er ook twee zal krijgen. We zijn momenteel bezig met 
het opzetten van deze preventiegroep. Meer informatie is te vinden 
op onze site.

Bomen kappen
De komende tijd worden in de wijk weer enkele bomen gekapt. Wilt 
u weten welke en ook waarom? Op onze site is een plattegrond te 
vinden en de reden van kappen. Alle bomen worden herplant, alleen 
niet altijd op dezelfde plek.

Sneek op ‘e Strún
Dit jaar is de derde editie van Sneek op ‘e Strún, een bijzondere 
wandeltocht op derde kerstdag. Opbrengst gaat dit jaar naar de 
wijkpanels. Zie www.sneekopestrun.nl 
www.wijkpaneltinga.nl / info@wijkpaneltinga.nl / 085-3012067
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Wat een feestweek voor het koor!!!

Het begon al op zondag 30-10 met een “extra” repetitie in de Spil 
om Gerk Venema te lokken voor een verrassingsafscheid in het groot 
en in alle rust. Zijn familie was in het geheim ook uitgenodigd en dat 
bleek hij wel te waarderen. Enkele koorleden spraken/zongen hem 
toe en Gerk kreeg een passend afscheidscadeau in de vorm van een 
zelf gemaakte vleugel met inhoud. Na afloop in de foyer van de Spil 
een gezellig afscheid onder het genot van een hapje en een drankje.
En toen het finale weekend. Eerst op zaterdag de generale in de 
aula van het Bogerman samen met de solisten en het Bogerman 
kamerorkest. Zingen, spelen en instellen van geluidsapperatuur. Het 
duurde al met al zo’n 4 uren, langer dan het werkelijke concert.

Dan op de zondag. Ruim van te voren aanwezig, uitproberen van 
“spannende” nummers en nog een keer oefenen met de verschillende 
solisten van buiten het koor, de zangeres Gezina van de Zwaag, de 
zanger Johny Kamminga en de cabaretier Ernest Beuving.
Er was ook een verrassing voor het koor. De huidige dirigent had 
2 van zijn voorgangers uitgenodigd om een klassiek nummer te 
zingen op het podium. Het nummer 10 Years werd begeleid door 
4 trommelaars van Advendo, die in mars vanachter uit het theater 
marcherend naar het podium liepen. Begeleiding door het Bogerman 
kamerorkest. Leuk om te worden begeleid door violen en andere 
strijkers, fluiten en hoorns.  Het concert werd goed ontvangen 
door het publiek, uitverkochte zaal. We hebben genoten, zowel 
toehoorders als wijzelf om het te doen. ZINGEN!!

Een kort afscheid van de oude pianist met een oorkonde en het 
presenteren van de nieuwe pianist met het zingen van O, Fortuna. 
Het openingslied van de Carmina Burama.
U hebt zeker wat gemist als u ons niet kon beluisteren in het Theater. 
Maar er is een herkansing op tweede kerstdag in de Spil om 11.00 
uur. Misschien minder spectaculair, maar zang technisch zeker zo 
goed.

Lijkt het u net zo’n uitdaging om dit zelf ook te doen, zingen in 
een koor, dan bent u van harte welkom om vanaf 12-1-2017 
met ons mee te doen. Oefenen in het wijkgebouw de Spil op de 
donderdagavond van 19.45 – 22.00 uur. 

VAN DE EVERGREENS

Zie ons ook op de website www.evergreenssneek.nl of volg 
ons op Facebook: facebook.com/EvergreensSneek.nl 

Eerst volgende optredens zijn:
- Zaterdag 17-12 Greunshiem te Leeuwarden om 14.30 uur
- Maandag 26-12 wijkgebouw de Spil, kerstconcert

Gert Verschoor, koorlid

Uitnodiging kerstconcert Evergreens

waar:       wijkgebouw de Spil
wanneer:  2de kerstdag
hoe laat:  11.00 uur

Toegang vrij en een kerstverloting

VAN DE EVERGREENS
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14 Nov hielden wij onze open middag voor de klaverjassers. En er 
kwamen wat leden uit de Noorderhoek en ook uit onze wijk. Het was 
een geweldige middag en gezellig. Dus voor herhaling volgend jaar. 
Er heeft zich 1 nieuw lid aangemeld.
 
19 Dec houden wij onze KLAVERJAS MARATHON vanaf 9.30 kunt U 
zich in laten schrijven. Wij beginnen met koffie en gebak. Om 10.00 
gaan we los en na 3 bomen is het lunchtijd. 13.30 met de volgende 4 
bomen en hopen rond 17.00 de prijzen te verdelen  en voor iedereen 
is er een prijs.
 
9 januari 2017 hopen wij U allen weer te zien voor een nieuw 
klaverjas jaar.
 
Groeten van de klaverjas commissie R. A. C.

INSTUIF

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
       J. v.  Dijk 06-51275058

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:
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Op 19 oktober hebben we een dia voorstelling gehad van Reino 
Koopmans, over wandeltochten in de V.S. Ze heeft heel wat 
kilometers afgelegd. Ook wel samen met haar man. Maar ze is ook 
al eens alleen 4 maanden op pad geweest. Je ziet onderweg een 
prachtige natuur, en komt van alles tegen. Maar alleen, nee hoor, ik 
mag graag dingen alleen doen. Zoiets, veel te gevaarlijk. Je moet 
maar zien of je telefoon bereik heeft als er iets gebeurd, je neemt 
toch wel een risico vind ik. Als je dat risico voor lief neemt, dan zal 
het erg mooi zijn. Ze sliep in een tentje, dat moest ze dan opzetten 
en zien of je slapen kan met al die vreemde geluiden. Maar ze heeft 
het gered en hele mooie dia’s gemaakt. Ze was nu bezig met Nieuw 
Zeeland, weer een hele onderneming!

Verder hebben we op 2 november 2 dames van de Wereldwinkel 
bij ons gehad. Dat is ook altijd erg leuk. Ze hebben van alles mee, 
kleine dingen, grote dingen. Een hele verscheidenheid aan producten  
en verschillende prijsklassen. O.a. prachtige kaarten van gerecycled 
papier. Ik haal er zelf altijd mijn  schrijfpapier, ook al zo mooi. 
De opbrengst van de kaarten is voor de gehandicapte kinderen. 
Ook hele mooie halssnoeren in prachtige kleuren, echt een sieraad. 
Er waren ook snoeren gemaakt van klei uit Kenia, genaamd 
Kazoerie kralen. De kralen worden met de hand gemaakt. Als je de 
halssnoeren ziet weet je hoeveel werk het is. Die vrouwen hadden 
niks en nu kunnen ze toch iets opbouwen. Ze hebben in de winkel 
ook heerlijke chocolade te koop, allerhande soorten. Ikzelf ben gek 
op Tony Chocolonely amandel/zeezout/puur. Het is wel duurder maar 
je werkt wel mee aan eerlijke handel. Fair Trade is dat de boeren een 
eerlijke prijs krijgen voor hun producten en zodoende hun kinderen 
naar school kunnen laten gaan. En meer scholen kunnen stichten, en 
hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.
Als je meer van de Wereldwinkel wilt weten, bezoek de winkel eens. 
Er is vast wel iets van je gading bij, en je steunt een goed doel.
De winkel is gevestigd in de Nauwe Noorderhorne, bij het stadhuis de 
hoek om.
Dames, heel hartelijk bedankt voor jullie komst en tot een volgende 
keer.

Verder wensen wij jullie allemaal goede Kerstdagen en een gezond 
2017. Ook de mensen die verdriet hebben heel veel sterkte.

ABC

Praktijk Poort van Sneek

Theo van Voorthuisen en Ria Hamberg
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

ADVERTENTIE:

Bel of mail voor boekingen en/of informatie: 
0515-414936 
janhendrikdevries@ziggo.nl

ADVERTENTIE:
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SJOELKRANT

Sjoelkrant editie november 2016
Zo, nu wij alweer gevorderd zijn in het sjoel-seizoen hebben wij de 
1e periode van 7 weken achter de rug en zoals ik al in ons vorig 
krantje schreef, is de stand in de sjoel-competitie per week anders, 
want ja je gooit niet altijd zoals je zou willen toch?  Maar wij kijken 
steeds weer naar ons sjoel-avondje uit en de uitslag van de 1e 
periode is als volgt;
Op de 1e plaats, jawel Sjef Swaalf.  in de categorie > 110 met 2228  
punten
Op de 1e plaats in de categorie < 110 : Diny Spijker met 1996 
punten.
Onderstaand de lijst met de (meest) actuele sjoelstand:
Naam: plaats: totaalstand:
Sjef >110 1 2228/408
Attje Postma >110 2 1526/-231
Trientsje >110 3 1276/60
Leo >110 4 570/-156
Dicky >110 5 480/-135
Yvonne >110 6 70/-160
Carla (afwezig) >110 7 0
John >110 8 -1266/-282
Jan >110 9 -1456/-525

Diny <110 1 1996/0
Antje <110 2 1438/-55
Margriet <110 3 1375/199
Atsje B <110 4 951/33
Coby V <110 5 881/200
Bokke <110 6 791/-117
Cobie J <110 7 710/70
Hinke <110 8 622/39
Wiepie (afwezig) <110 9 492/0
Siemen (afwezig) <110 10 122/0

Ziekenboeg, ja helaas moeten wij melden dat 
vanwege ziekte Wiepie enige tijd verstek moet laten gaan, maar 
wensen haar spoedig herstel toe.
Ook Carla moet nog enige tijd verstek laten gaan, ook zij moet nog 
aansterken.
Siemen sjoelt momenteel op verzoek tijdelijk niet mee om 
persoonlijke redenen.
Wij wensen deze leden bijzonder veel sterkte toe en hopen dat zij 
snel weer “van de partij” zijn en hun schijven kunnen schuiven op de 
gezellige maandagse sjoel-avond !!!

Wat nog meer te melden; wel wij prijzen ons als club gelukkig dat 
het leden-bestand weer compleet is met 2 nieuwe leden en wel mevr. 
Roelie de Jong  en haar man Johan ;   zij mogen zich na 20 bakken 
sjoelen  scharen onder de  enthousiaste (mede) sjoelers  en wie weet 
gaan zij een prominente plaats innemen in de rangschikking van de 
groep > ( boven)  of <(onder)  de 110 punten.

Dinsdag 8 november jl. hebben wij onze jaarlijkse SJOEL-DERBY 
tussen club Balk en de Spil gehad; met als uitslag:
1e Jettie Hoekstra (Balk)  942 pt. ( d
2e Sjef Swaalf  639 pt.  
3e plaats Attje Postma  637 pt. !!
Iedereen van harte gelukgewenst met het behaalde resultaat!!
Nog te vermelden dat qua punten overall de Spil het beste 
gemiddelde had t.o.v. Balk namelijk; de Spil 299.1 en Balk 282.9 !

Diny Spijker bedankt iedereen toe dusver voor het verzamelen van 
de plastic “doppen” maar, zij gaat door.  Dus ook voor U  doorsparen 
!!!! en volle tassen inleveren maandag 19.15 uur !!

Uw sjoel-korrespondent Sjef Swaalf *
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ADVERTENTIE:

OUDERENSOOS

Het einde van het jaar is weer in zicht.
De gezellige middag met etentje staat 
gepland op 21 december.
We hopen jullie allemaal te zien om er weer 
een leuke middag van te maken.

De sooscommissie.

ADVERTENTIE:
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IN MEMORIAM

                                IN  MEMORIAM

Stil zijn wij dat FOKKE REITSMA ons nu al heeft verlaten.
Trots waren wij op hem, hij laat een grote leegte achter.
Elke dag weer was hij er voor ons en kon het niet laten 
om even om het hoekje te zien of er wat gebeuren 
moest. De soos waar hij ook ging biljarten met 
heel veel plezier. De instuif even een middagje 
klaverjassen. En niet te vergeten de bar hij had 
zijn eigen avond en ook daar naast deed hij 
vele andere diensten.
Zorgde dat de containers bij de weg stonden 
en rondom de Spil hield hij de zaak goed 
schoon. En op de vrijdagavond was hij er 
ook altijd bij het kienen en klaverjassen.
Wij allen waren met Fokke een hecht 
team en we zullen hem daarom ook 
heel erg gaan missen.
Wij hopen dan ook dat hij zijn rust 
heeft gevonden en wensen zijn 
vrouw Geertje zijn kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte.     

Namens het bestuur en alle leden 
van de wijkvereniging DE SPIL.

ADVERTENTIE:
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Schietclub “De Spil”
Hou je van schieten en ben je ouder dan 16 jaar en zoek je een 
uitdaging om de strijd aan te gaan met je mede clubleden.
Kom dan woensdag avonds tussen 19.30 en 22.30 uur naar de Spil 
om je kunsten te vertonen want het nieuwe seizoen begint weer in 
september.
Je mag ook eerst een avond komen proefschieten.
Er wordt geschoten met pistool en geweer die eigendom zijn van de 
club.
Per onderdeel wordt er 15 maal geschoten.
De punten worden genoteerd en aan het eind worden die  opgeteld.
Voor en onder het schieten mogen er geen alcohol houdende 
drankjes genuttigd worden.

Voor informatie kun je bellen met de voorzitter
H van Raamsdonk Tel:0515-750706

Hoop jullie snel te zien 

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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AGENDA

Iedere maandag:
  Pilates    09.00-10.00
  ABC Yoga   13.30-15.00
  Instuif    13.30-17.00
  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

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

Beleggingsclub   Eerste maandag v/d maand (20.00 uur)
Wijkpanel Tinga   Eerste dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Sportcommissie   Tweede dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Koorvergadering    Derde dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Bestuursvergadering    Vierde woensdag v/d maand (20.00 uur)
Barvergadering   Laatste woensdag v/d maand (20.00 uur)

VERGADERINGEN

DAG TRAINER/STER ADRES TELEFOON SPORT
DINSDAG

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

WOENSDAG

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 Volleybal D

DONDERDAG

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

VRIJDAG

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

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 Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

WOENSDAG

18.45-19.45 Pilates

19.45-20.45 Irma Brouwer Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

SPORTROOSTER 2016-2017

Op 5 december is de Spil s’avonds gesloten.

De kerstvakantie is van 24-12-2016 tot en met 
08-01-2017.
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


