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Van de voorzitter

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

Contactpersoon
Trudy Muller
Johan Munsterman
Wim Hoexen
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
426172
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

Uren dagen maanden jaren vliegen als een schaduw heen! Ook
voor ons is het jaar 2017 snel gegaan. Voor ons is het belangrijkste
wapenfeit dat de gemeente ons heeft toegezegd op 6 september
dat De Spil op de huidige locatie blijft bestaan. We hebben al
twee werkbesprekingen gehad en de vervolg gesprekken zullen
in 2018 plaats vinden. Het streven van het bestuur is om een
energie-neutraal gebouw te krijgen. Dit met het oog op de kosten
ontwikkeling in de toekomst. De wijkcoördinator heeft het bestuur
toegezegd dat er binnenkort een overleg is met alle wijkverenigingen
in Sneek. Wij hebben hem gevraagd wat de subsidie stromen zijn
naar de wijkverenigingen en wijkplatforms. Die kregen in 2017
€ 6600,00. Ter informatie: In 2017 kreeg De Spil € 650,00 en
in 2018 krijgen we niets meer. Dus andere verenigingen krijgen
het tienvoudige. De bouw van de woningen naast De Spil start in
december. Als de bewoners komen zullen wij een avond organiseren
om kennis met hen te maken. In de zomermaanden hebben we
de foyer gerenoveerd, binnenkort wordt er een mooie fotocollage
aangebracht op de wand die nu nog wit is. Het bestuur bedankt
alle commissies die zich vol enthousiasme ingezet hebben voor alle
activiteiten die hebben plaatsgevonden.
Verder wens ik allen een mooie Decembermaand
met gezellige Feestdagen en IJspret.
Jan-Bernard Terpstra.

ADVERTENTIE:

Spreuk van de maand:
Men moat net alles sizze wat men
wit, mar wol alles witte wat men
seit!
Men moet niet alles zeggen wat
men weet, maar wel alles weten
wat men zegt.
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Kienen Kienen Kienen

Van de redactie

Elke 2e vrijdag van de maand

Hallo iedereen,
En dan ligt er opeens het laatste boekje van dit jaar voor jullie. Ik
ben nog maar net bekomen van de vakantie en dan staat Sinterklaas
en kerst alweer voor de deur. Ik hoop jullie met dit boekje alvast
een voorproefje op de komende gezellige tijd te kunnen geven.
Geniet lekker van alle verhalen en aankondigingen voor de komende
periode. Ik hoop dat iedereen een leuk verslag gaat schrijven van
alle activiteiten. Blijf alsjeblieft jullie verhalen opsturen en ik hoop op
nog meer foto’s van iedereen!
Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil,
redactie@despilsneek.nl

wijkverenigingdespil

Vrijdag 8 december 2017 en
Vrijdag 12 januari 2018.
Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur
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.

€ 2,00
€ 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 weer te ontmoeten op vrijdag 10
november a.s.
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuk
avond hebben. De volgende Kienavond is op vrijdag 9 februari
De Kiencommissie.
ADVERTENTIE:

Oproep voor commissies

Niet vergeten om voor 28-2-2018 je jaarverslag over 2017 in te
leveren bij de secretaris van de Spil, secretariat@despilsneek.nl
Bij voorbaat dank,
Gert Verschoor, secretaris
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Onderhoud
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ADVERTENTIE:

December is de drukste
maand van het jaar en het begint al gelijk met het
Sinterklaas feest. Een gezellig feest voor jong en
oud en als de Sint en Piet er dan weer vandoor gaan
organiseert Windjammer leden al weer voor de 3e keer.
Op 12 december een Open Filmavond. Toegang gratis!
We beginnen om 19.30 uur.
We draaien de mooiste films van film hobbyisten vanuit
het hele land. Wij hebben groot film archief en het zal
een mooi afwisselend programma worden. Natuurfilms,
speelfilm, reportage, hobby film en documentaire. Kom
naar Wijkvereniging De Spil.
Daar is het veel leuker dan thuis voor de buis!!!
			
19 december sluiten we het jaar af met partners.
Op deze avond gaan we onze vakantie films
bekijken met een hapje en drankje in een mooi
in Kerstsfeer versierde zaal. 9 Januari beginnen
we weer. Zoals al jaren in de even weken op
dinsdagavond. De Kerstversiering zal dan ook wel
verdwenen zijn.
Op 9 januari zal ook het nieuwe programma worden
gepresenteerd.
2018 is voor Windjammer leden een feestjaar. Wij
organiseren in 2018 voor de 10e keer het Internationaal
Speelfilmfestival. Dat moet iets bijzonders worden. We zijn al aan het
brainstormen.
Ik wens namens alle leden en partners iedereen een gezellig....
Sinterklaas feest. Fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig 2018.
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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.

Wat doen we zoal bij de fotoclub ? Op onze clubavond word er
aandacht besteed aan de techniek achter fotograferen. Dit doen
we in de vorm van een cursus. Ook het bewerken van foto’s op de
computer etc. komt bij ons aan bod. Natuurlijk delen we kennis
met elkaar. Daarnaast werken we ook met thema opdrachten.
Deze foto’s worden door alle leden besproken en voorzien van
opbouwende kritiek. Daarna worden de foto’s in het wijkgebouw
geëxposeerd. Ze zijn natuurlijk ook op onze website te vinden.

Deze keer een foto uit de serie Sport & Beweging. Deze foto heb ik
op Facebook gevonden. Foto van Casper van Zutphen.
facebook.com/fotoclubdespil

ADVERTENTIE:

De fotoclub wordt ook regelmatig gevraagd om foto’s te maken bij
b.v. activiteiten van de wijkvereniging.
Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u deze passie in
clubverband delen dan bent u bij ons aan het juiste adres !

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

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
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Sportnieuws
Frans Soepboer

volleybal

fransenmirjam@ziggo.nl

0515-424622

Gea v/d Molen secretaresse

geavdmolen@gmail.com

06-25454979

Hilda Boot

badminton

hildaboot@hotmail.com

06-39214136

Lisa Wierda

penningmeester

famwierda@telfort.nl

0515-416988

Beste sport liefhebbers,
In de laatste vergadering die we hebben gehad met (bijna) alle
trainers van de Spil hebben we een aantal dilemma’s besproken
die ons allemaal aangaan. We hebben we te maken met een ledengroep die zeer divers is. Dit geld qua leeftijd en in sport niveau en
natuurlijk nog veel meer criteria. Maar we hebben ons gericht op de
eerste twee. De sporten die we geven in de Spil moeten toegankelijk
zijn voor een ieder die plezier haalt uit het sporten. Leeftijd en
niveau mogen geen belemmering zijn om voor een ieder om in team
verband wekelijks te bewegen. Vanuit de sport commissie vinden we
het erg van belang dat een ieder die bij de Spil wekelijks hun inzet
tonen mee kunnen blijven doen in hun sport.
Dat betekend dat we er met zijn allen op moeten letten dat iedereen
mee kan blijven doen doet in het spel. Gelukkig is dit laatste in alle
sport uren zichtbaar.
Verder hebben een aantal sporters in het afgelopen jaar te maken
met blessures. Deze blessures kunnen zijn ontstaan door een niet
goed opgebouwde warming up voor het sporten. Met alle trainers
is afgesproken dat er voor het sporten altijd een warming up is van
ongeveer 15 minuten. We hopen met bovenstaande afspraken dat
een ieder gezellig en gezond zo lang mogelijk kan en wil deelnemend
aan zijn of haar sport.

Afmeldingen
Leden die zich af willen melden als algemeen lid of voor sport
of dans, kunnen dat doen voor 1 oktober via onderstaande
mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen we de automatische bankmachtiging
stopzetten en veel verwarring voorkomen.
Afmelden voor de sportactiviteiten via: famwierda@telfort.nl
Afmelden als lid via:
ledenadministratie@despilsneek.nl
Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.
De sport commissie.
ADVERTENTIE:

Nog even een aan tal praktische punten. Er zijn klachten gekomen
over de temperatuur van het douche water. Na mailcontact met de
monteur is toegezegd dat hier zo spoedig mogelijk aan gewerkt gaat
worden. Ook de douche in de herenkleedruimte zal zo snel mogelijk
worden gerepareerd.

Fysiotherapeut Amarins Herrema
Ook fysiotherapie aan huis!

Groet
De sport commissie
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Instuif

ADVERTENTIE:

Hallo allemaal van de INSTUIF ...klaverjas maandagmiddag.
Even een kort berichtje...afgelopen maandagmiddag hadden we
precies 9 tafels. Geweldig wat een fijne opkomst en nog heel wat
maandag middagen te gaan. Op maandag 18 December hebben
wij weer onze Marathon vanaf 10 uur tot circa 17,30. Ik weet het
is nog niet zover maar een vooraf aankondiging is altijd handig.
Want dit kunt U in uw agenda zetten alvast U weet hoe het werkt
voor iedereen een prijs ( je ). Je gaat niet met lege handen naar
huis. Verder hopen wij dat er meer mensen zich aanmelden voor de
klaverjas maandagmiddag.
Hopelijk tot ziens ook de nieuwe leden.
Vriendelijke groet van R A C de instuif comm.

Wijkvereniging De Spil
wenst iedereen een
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ABC
Deze keer hebben we een diëtiste uitgenodigd, Mathilda Wijma. Ze
is diëtiste bij Gezondheidscentrum “it Noard” in de Dr. Kuyperlaan te
Sneek. Ze kwam ons heel veel vertellen over voeding voor ouderen.
Het is heel belangrijk dat je goed eet en drinkt, en als je ouder bent
helemaal. In goede voeding ligt de basis voor een gezond lichaam,
met voldoende weerstand en een mooie energie balans. Je moet zo
maar denken, het is nooit te laat om gezond(er) te gaan leven.
Voeding is heel belangrijk. Als je je goed voelt, of zoals ze wel
zeggen goed in je vel zit, dan kun je ook veel beter functioneren.
Vooral bij oudere mensen komt ondervoeding toch wel voor.
Het beste zou zijn dat je meerdere keren per dag iets eet. Bewegen
is ook belangrijk, een blokje om lopen, ben je in de buitenlucht en
doe je vitamine D op. Maar je moet dit lichamelijk wel kunnen.
Ondervoeding, de oorzaak kan worden gezocht in dat men minder
eet en drinkt dan wat het lichaam nodig heeft. Neem eens één keer
in de week vette vis ( als je het lust), peulvruchten, een handjevol
ongezouten noten. Je moet eigenlijk wel 2 à 5 stukken brood per dag
eten, daar komen de meesten niet aan toe. Maar het kan natuurlijk
ook zo zijn dat je aan de zware kant bent, dan kun je contact
opnemen met de diëtiste van je huisarts. Ze kunnen je een heleboel
vertellen wat je kan doen om af te vallen. Ze kunnen je goed advies
geven. Je kunt ook klachten hebben over je mindere eetlust en dat je
sneller moe bent dan anders. Je kunt een persoonlijk advies krijgen,
de diëtiste bepaalt dan samen met jou wat de juiste voeding is. Ze
kijken dan naar leeftijd, conditie, geslacht en je eigen wensen. Je
krijgt een persoonlijk individueel advies op maat. Diëtisten hebben
veel ervaring om je te helpen.

om iets te vertellen over de ziekte van Crohn.
Carla heeft zelf de ziekte van Crohn. Ze liet ons zien wat ze allemaal
zelf doet, het is niet niks als je die ziekte hebt. Wat moet je dan veel
ondergaan... Ze heeft al verschillende operaties gehad, en ze kan
lang alle dingen niet meer eten..
Maar ze is een hele sterke en optimistische vrouw!!!
We hebben met alle aandacht naar haar geluisterd. Er werden vragen
gesteld, die heeft ze goed beantwoord.
Je wordt hartelijk bedankt voor de mooie uitleg over de ziekte van
Crohn.
Bettie Toering-Koenen
Hieronder volgt een verslag van wat de ziekte precies in houdt,
gekregen van Carla Kliffen.
De ziekte van Crohn kan soms leiden tot het Short bowel syndroom.
Bij short bowel is er sprake van darmfalen of darminsufficiëntie
op basis van een te klein (resterend) functionerend deel van het
dunnedarmoppervlak. Hierdoor neemt de darm onvoldoende voeding
op en verliest u te veel voedingsstoffen, vocht en zouten.
Dunne darm nader bekeken
De dunne darm is onderverdeeld in drie delen:
1.
Duodenum: de twaalfvingerige darm direct na de maag
2.
Jejunum: de nuchtere darminsufficiëntie
3.
Ileum: de kronkeldarm. Dit is het grootste en langste deel
ADVERTENTIE:

Wij vonden het zeer interessant wat ze ons allemaal vertelde.
Mocht je vragen hebben over voeding , interesse hebben in gezond
eten, ze willen je graag helpen.
Je kunt een afspraak maken op de praktijk locaties maar eventueel
ook thuis. Mathilda Wijma is te bereiken op Gezondheidscentrum
it Noard Dr. Kuyperlaan 1 8603 AZ Sneek website: www.
dietistenfriesland.nl Daar vind je ook informatie over de vergoeding
en de kosten van de dieetadvisering.
Het is nog aan de vroege kant, maar toch wensen we jullie Fijne
Kerstdagen en een liefdevol 2018.
En hopen we dat het verdriet ons bespaard blijft.
Afgelopen woensdag 8 november kwam Carla Kliffen bij ons langs
14
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Kinderdisco

van de dunne darm
In totaal is de dunne darm ongeveer 5 tot 7 meter lang. Als er delen
van de dunne darm worden verwijderd heeft dit consequenties voor
de vertering van ons voedsel, de opname van voedingsstoffen en
vocht. Dit geldt met name voor het ileum.
Short bowel, korte dunne darm
Bij aantasting van een groot deel van de dunne darm door
bijvoorbeeld de ziekte van Crohn is het soms noodzakelijk om een
deel van de dunne darm operatief te verwijderen. Artsen proberen
bij de ziekte van Crohn met medicijnen het operatief verwijderen van
stukken dunne darm zo lang mogelijk te voorkomen.
Soms is opereren echter onvermijdelijk. Als er te veel dunne
darm – en dan met name van het ileum- verwijderd is, spreekt
men van short bowel syndroom. De grens ligt ongeveer bij 200cm
overgebleven dunne darm, Het short bowel syndroom is blijvend,
want een eenmaal verwijderde dunne darm groeit niet meer aan.
‘Short bowel”betekent letterlijk een korte (dunne) darm. Naast
operaties door de ziekte van Crohn kan de darm ook afsterven door
trombose of een volvulus (kronkel) in de darm. Bij kinderen ontstaat
short bowel syndroom vaak door aangeboren afwijkingen waaronder
Necrotiserende Enterocolitis (NEC).
Men spreekt ook van short bowel syndroom als de darm nog wel
intact is maar niet voldoende functioneert, bijvoorbeeld door
darmfistels, ontstekingen of bestraling.
Darmfalen
Short bowel kan leiden tot darmfalen. Dat wil zeggen dat de
(resterende) darm onvoldoende functioneert. Aangezien de ‘darm
faalt’ is gewone voeding en/of sondevoeding niet voldoende en bent
u blijvend afhankelijk van totaal Parentale Voeding (TPV). Dit is
voeding via de bloedbaan.
Behandelaren zijn alert op darmfalen bij mensen met een:
. een ileostoma/jejunostoma (stoma op dunne darm) met daarbij
minder dan 200cm werkende dunne darm
. minder dan 150cm werkende dunne darm met een (volledig)
werkende dikke darm (colon)
. een stoma- of fistelproductie van meer dan 1,5 liter per dag
Darminsufficiëntie
Als u short bowel heeft en geen TPV ( voeding via de bloedbaan)
nodig heeft, eventueel wel met ondersteuning van sondevoeding,
dan spreekt men in uw geval van darminsufficiëntie in plaats van
darmfalen. De darm functioneert wellicht niet optimaal, maar heeft
nog wel opname capaciteit om via de darm te voeden.
16
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Klaverjas Marathon

ADVERTENTIE:

Wat heeft klaverjassen met de da Vinci code te maken?
Niets!? Op zaterdag 10 februari 2018 wordt er een klaverjas
marathon georganiseerd door de wijkverenigen de Schuttersheuvel
en de Spil. Aanvang half tien (09.30). De locatie is de foyer van
de Spil en bij veel deel name de grootte zaal. De inleg is 15 euro,
inclusief de keuze uit 3 winter maaltijden. Niet leden zijn van harte
welkom. Voor het middag eten worden 3 partijen verplicht gespeeld,
na de middag pauze wordt er troef gedraaid, 4 bomen. De inleg,
indien contant betaald, dient uiterlijk voor maandag 5 februari 14.00
uur binnen te zijn. Te voldoen bij Wim Reyneke, Anton Delea, Coby
Voberda of Angelo Draisma.
Info via e-mail: unclesamadria@gmail.com
Vraag: Is het het iemand bekent waar de benaming Nel vandaan
komt voor de negen/ troef negen bij het klaverjassen?
Veel klaverjas plezier, WACA.
ADVERTENTIE:

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

Wij komen bij u thuis
voor alle soorten zorg en
ondersteuning, overdag en
‘s nachts.
Wijkverpleegkundige Henny Engelman
Tel.nr.: 0515 - 46 13 38
TeamSneekDeBrekken@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het
ziekenhuis naar huis gaan.
Meer weten? Henny komt graag
bij u langs voor een vrijblijvend
gesprek.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding
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Van de Evergreens

GGD Fryslân, startpunt voor gezond en veilig
opgroeien in uw dorp of stad.
Overprikkeling

Van de Evergreens
Hallo koorvrienden en andere belangstellenden,
Bij het schrijven van dit stukje moet Sinterklaas nog in Nederland
aankomen en ik ga het alweer hebben over de kerst. Het koor heeft
de eerste repetitie al achter de rug met het kerst repertoire.
Wij hebben, zoals het nu staat, 2 kerstconcerten. Op zaterdag 1612 in Greunshiem te Leeuwarden om 14.00 uur en op 26-12 ons
vertrouwde familie kerstconcert in de Spil aanvang 11.00 uur. Met
ook weer de vertrouwde verloting met aantrekkelijke prijzen. U bent
van harte uitgenodigd!!
Een tussendoortje, wij mogen gaan zingen bij het afscheid van
burgermeester Apotheker in het Theater. Het belooft een spektakel
te worden op 19-12-17.
In 2018 hebben we de volgende optredens staan:
- Donderdag 8-3-18 in de Parkflat te Sneek om 19.00 uur
-Zondag 8-5-18 samen met het Prokkelkoor te Leeuwarden
Lijkt het u/jullie ook leuk om mee te zingen, kom dan eens
vrijblijvend kijken/meedoen op één van onze repetitie avonden, elke
donderdag van 19.45 – 22.00 uur in de Spil, wijkgebouw te Tinga,
Sneek.
Meer interesse? Zie onze website: www.evergreenssneek.nl of
bezoek/like ons op facebook: facebook.com/EvergreensSneek.nl
U/jij hoeft niet perse “goed” te kunnen zingen, maar wel graag
willen. Leeftijd maakt niet uit. Wij hebben leden vanaf 19 jaar tot ver
in de 80.
Alle stemmen zijn welkom.
Groeten van Gert Verschoor,
koorlid
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December is in aantocht. Een gezellige tijd
voor veel kinderen en hun ouders met Sinterklaas en Kerst. Voor
sommige kinderen ook een drukke en spannende tijd. Er komen
veel extra prikkels op hen af op de peuteropvang, school, in winkels
of op tv. Overal wordt aandacht besteed aan Sint en Kerst. Ouders
vertellen nog al eens dat zij dit een moeilijke tijd vinden, omdat hun
kinderen er erg op reageren. Hun kinderen zijn drukker, sneller boos,
angstig, plassen vaker weer in bed of zijn juist meer moe. Ouders
komen bij de jeugdverpleegkundige met vragen hoe hier mee om te
gaan. Het is voor ouders ook een stressvolle tijd en deze voor je kind
in goede banen te leiden is niet altijd makkelijk.
Ook in de baby-periode zie je baby’s die gevoelig zijn voor prikkels.
Zij huilen meer en langer, vallen moeilijk in slaap, willen niet in hun
eigen bedje, zijn onrustig, schrikken snel weer wakker.
Ouders vinden het dan moeilijk te ontdekken wat hun baby nodig
heeft om te ontspannen en lekker te slapen.
Als jeugdverpleegkundige kunnen we in gesprek met ouders om
te kijken welke prikkels er zijn en hoe deze te verminderen een
herkenbare dagindeling te vinden voor hun baby. Zo ontstaat er
meer rust en ontspanning.
Soms kan inbakeren een optie zijn. Daarvoor kunnen we (ouders)
inbakerdoeken lenen en tips geven hoe deze veilig toe te passen.
Wilt u meer weten over hoe om te gaan met prikkels, zowel voor uw
baby als peuter of kleuter?
Kom in gesprek met uw jeugdverpleegkundige op het
consultatiebureau of op de school van uw kind.
Uw JGZ team:
Ingrid Fijn van Draat jeugdverpleegkundige,
Sytske Sijtsema jeugdarts,
Woltsje Bokma consultatiebureauassistente,
Ingrid Holkema doktersassistente.
www.ggdfryslan.nl/jgz • jgz@ggdfryslan.nl • 088 22 99 444

DE SPIL

December 2017/ Januari 2018

21

Sjoelkrant

De periode-kampioen is uiteindelijk bij
de groep > 110 ;
Trientsje
En bij de groep < 110 ( de groep die
het zo goed doet)
met vlag en wimpel: Roelie

Sjoelkrant EDITIE NOVEMBER 2017
Hallo beste lezers en lezeressen hierbij wederom een bijdrage voor
de afdeling sjoelen in de SPIL.
We hebben er alweer een periode van 7 weken opzitten, de tijd vliegt
nietwaar?

En als deze editie ter perse komt is de wintertijd ook weer ingegaan,
en nu maar zien of het najaar een beetje winter brengt, want tot nu
toe is het een en al nattigheid.
En we hebben 2 periode kampioenen en dat heb ik verder in mijn
verslag vermeld : PROFICIAT beiden !!
Verder, zoals u gewend bent eerst de groep > 110
Plaats:

Naam:

1

Roelie

1991

2

Margriet

1942

3

Diny

1147

4

Attje B

1123

5

Siemen

1032

6

Coby V

502

7

Johan

493

8

Cobie J

376

9

Hinke

322

10

Antje

267

11

Bokke

-310

En nu is de actuele stand v.d. groep < 110
1

Triensje

924

2

Yvonne

645

3

Leo

312

4

Carla

-72

5

Dicky

-630

6

Attje P

-746

7

Sjef

-1956

8

Jan

-1123

9

Johan

-2532

Dinsdag 14 november hebben wij de jaarlijkse “derby”tussen
club Balk en de Spil gehad; de uitslag zal ik in de volgende editie
bekendmaken omdat de copy voor dit boekje 15 november ingeleverd
moet zijn. ( vandaar)
Ik sluit weer af met de hartelijke groeten namens....
Uw sjoel-korrespondent

De “vaart”zit er in maar de resultaten effe minder!
maar niet getreurd, we blijven tenslotte sjoel-fanaten.
Het kan dus nog alle kanten op, elke periode is weer een nieuwe
uitdaging,toch?

22
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Klaverjassen

ADVERTENTIE:

Klaverjassen
De uitslag van vrijdagavond 20 oktober
De eerste prijs is gewonnen door dhr J Meyer met 7998 punten.
De tweede prijs is gewonnen door dhr H Schoegje met 7583 punten.
De derde prijs is gewonnen door dhr T Ruis met 6771 punten.
De poedel prijs is gewonnen door dhr R Heemstra met 5513 punten.
De hoogste bom is gespeeld door dhr H Dijkstra & dhr H Bruinsma
met 2434 punten.
De laagste bom is gespeeld door mevr Y Ketting & mevr A Bos met
808 punten.
Tot de volgende kaart avond .
Rienk&LIES

Kantine
Zo het is alweer enkele weken geleden als U het nieuwe weekkrant
weer onder ogen krijgt. En de oproep die wij hadden gedaan heeft
helaas niets opgeleverd. Dus mogen wij nu hopen dat, dat wel gaat
gebeuren. Wij hebben naar schatting meer dan 2500 leden en hoe is
het dan mogelijk dat wij geen mensen achter de bar kunnen krijgen
op een handje vol na. Ik ga er mee stoppen na 20 jaar en heb een
nieuwe opvolger. Hij mag zich aan U voorstellen in de volgende
wijkkrant. En hopelijk komen er dan ook nieuwe bar medewerkers
bij.
Wij wachten met spanning af
Vriendelijk groet van Coby Volberda.
Kantine en Bar Nieuws
De meeste van u kennen mijn vrouw Cora en mij inmiddels van de
Bar. Sinds twee jaar wonen wij in Tinga, vlakbij de Spil. We hebben
ons aangemeld bij Jan-Bernard en Coby om bardiensten te gaan
doen, waar we in oktober 2016 mee begonnen zijn met allemaal
enthousiaste medewerkers. Na verloop van tijd ben ik benaderd
door de voorzitter om Barvoorzitter te worden. Ik heb na wat
gesprekken met diverse bestuursleden hier positief op gereageerd.
We zaten wat betreft invulling en toekomstvisie keurig op één lijn.
Samen met alle barmedewerkers wil ik me inzetten om u een nog
leukere dag of avond te bezorgen.
Leo Brouwer
24
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Agenda

Sportrooster

Iedere maandag:
		Pilates				09.00-10.00
		Pilates				10.15-11.15
		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			14.00-16.30
		
(Iedere laatste woensdag v/d maand is er kienen)
		
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

TRAINER/STER ADRES

TELEFOON

SPORT

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

Valkstraat 26

426101

Volleybal H

20.00-21.00

Robert Klees

Zeskanter 48

423585

Volleybal D

21.00-22.00

Robert de Jong

Pinksterbloem 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

Fiigeawei 23

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

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

GROTE ZAAL

MAANDAG
09.00-10.00

Pilates

10.15-11.15
15:00-17:45

Pilates
Mirjam Klip

20.00-21.00

Mirjam Klip

21.00-22.00

Irma Brouwer

06-33741884

Salsa

06-20532407

Aerobic

WOENSDAG
19.45-20.45

Pilates
Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-20532407

Aerobic

Vergaderingen
Beleggingsclub
Wijkpanel Tinga
Sportcommissie
Koorvergadering
Bestuursvergadering
Barvergadering

December 2017/ Januari 2018

Kinderdansen

18.45-19.45

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

26

Distelvlinder 4

06-33741884
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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)
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ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

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