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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

ADVERTENTIE:

“T kan niet waar zijn!
Op woensdag 22 november worden er vervroegd gemeente
raadsverkiezingen gehouden. De reden is dat de gemeente SWF
wordt uitgebreid. Het lijkt mij verstandig en raadzaam om 11 jaar
voorzitterschap te evalueren. In 2007 werd ik gekozen als voorzitter
ven De Spil. In september van dat jaar werd ik geconfronteerd met
de nota van de huisvesting. Het gasverbruik was toen € 7000.00.
Dit was de afrekening over 2006,het jaar waarin de scholen nog
volop gebruik maakten van De Spil. Ik ben direct naar de Marktstraat
gegaan en heb een gesprek gehad met de toenmalige wethouder
Andries Ekhart, over deze hoge kosten. Het antwoord was kort en
bondig hier doen wij niets aan iedereen klaagt over de hoge gasprijs.
In 2006 had het toenmalige bestuur van De Spil de toezegging
gekregen om uit te breiden met drie klaslokalen. Na de verhuizing
van de scholen naar Duinterpen. In 2009 kregen wij te horen dat
de uitbreiding niet door kon gaan omdat wij dat niet zouden kunnen
betalen. Na een brief van onze jurist en een kort gesprek is de zaak
alsnog goed geregeld.
In 2013 kwam de gemeente met het plan om De Spil te laten
verhuizen naar het Jumbopand. Wij hebben een bouwcommissie
samengesteld, die met de architect het hele plan heeft uitgewerkt.
Een positief punt is dat de wethouder mevrouw Gea Akkerman er
voor heeft gezorgd dat er een nieuwe C.V. installatie is geplaatst,
sindsdien hebben we de verwarmingskosten onder controle.
Op ons verzoek is de achterstallige huur over drie jaar aan de
gemeente betaald. In 2014 heeft dit proces zich herhaald! Wij
hebben toen het voorstel gedaan om de huisvestingskosten per
maand te betalen als voorschot.
In 2015 heb ik met de voorzitter van de bouwcommissie een gesprek
gevoerd met de wethouder de heer D. Stoker. We kregen toen te
horen dat de sporthal en de toneelzaal niet in het nieuwe pand
herbouwd zouden worden. En er met beperkte middelen het pand
van de Jumbo verbouwd zou worden tot wijkcentrum.
In het najaar van 2016 zijn wij op 2 inspraak avonden van de
gemeente geweest over de relocatie van De Spil. Wij hebben ook alle
fracties in de gemeente raad schriftelijk benaderd, slechts 1 fractie
heeft de moeite genomen om te reageren en wel de FNP. Wij hebben
een gesprek gevoerd met 2 leden van deze fractie.
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Kienen Kienen Kienen

Woensdag 6 september hebben wij te horen gekregen dat De
Spil blijft op de huidige plek. De Gemeente heeft ons 2 opties
aangeboden het pand te kopen voor € 365.000 of te huren
voor € 65.000 per jaar !!!!! Wij krijgen geen euro subsidie! Trek
hier uw conclusie uit!

Elke 2e vrijdag van de maand

vrijdag 10 november 2017.

Ik sluit af met leuk nieuws : “ De schilderclub heeft een expositie in
de Parkflat.

Spreuk van de maand:

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.

Verschans u in tevredenheid,
want zij is een onneembare

De inleg voor een plankje is:
Voor leden, op vertoon lidmaatschapskaart.

vesting

€ 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”

Van de redactie

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 Kienavond in december is op vrijdag 8 december.

Hallo iedereen,
We kunnen allemaal merken dat onze commissies en sporten weer
op volle toeren aan het draaien zijn. Dit boekje staat weer vol met
verhalen en verslagen van veel commissies. Dank jullie voor al deze
verhalen. Het maakt het spannend om te lezen en leuk om te zien
dat het boekje weer iets dikker is. Blijf alsjeblieft jullie verhalen
opsturen en ik hoop op nog meer foto’s van iedereen!

De Kiencommissie.

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

Er worden geen
ledenpasjes meer gemaakt.
wijkverenigingdespil
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Beste acteur: film De Cirkel. Kees van Driel- Numansdorp
De Origineelste film: Introspectieve. Pieter van der Linde- Zelhem
De publieksprijs: film Klem. Auke de Witte- Franeker
Dat is ook weer achter de rug.
Het 9e Nationaal Speelfilmfestival in Bioscoop Cine.
Al vroeg kwamen de bezoekers binnen en om 10 uur zocht iedereen
een plaatsje in de zaal. Dit jaar nog meer bezoekers, maar gelukkig
was er voor iedereen een plaats.
Ondertussen was de jury ook binnen
gekomen. De opening werd door Kees
Tervoort gedaan. Daarna nam de
presentator Arjan van Gelderen het
over. Hij kondigde de films aan
en
na afloop was er een kort interview met
de maker. 18 mooie speelfilms films
kwamen er voorbij en in de pauzes
waren er weer de heerlijke Friese producten.
Friese kaas, mini
Orange koek, dûmkes en de lekkere
Bruinsma worst.
13.00 lunch pauze. Die was dit jaar in de foyer van de bioscoop.
Perfect!
De 1e film na de pauze was “De dief of de Diva”. Een film van de
cliënten van Zorgboerderij De Parelhoender Hoeve in Slootdorp. De
acteurs waren aanwezig en vonden het geweldig. Ze kregen een
warm applaus. Het was echt een hele leuke originele film.

Meer informatie op Windjammer website en Facebook. In elf dagen
tijd zijn er 1648 bezoekers op de site geweest en bijna 300 op
Facebook. Leuk toch!
			
Veel bedankjes en leuke berichten. Zoals hier onder:
Dank je wel voor het verslag. Helaas kon ik er dit jaar niet bij zijn.
Dat ik de films heb gemist neem ik op de koop toe. Maar dat ik de
stukjes Friese mini Oranjekoek en de Friese dûmkes heb gemist.. dat
is wel het ergste… ;-)
Volgend jaar doe ik/we weer mee met
een speelfilm AMOT. Ik kan je nu alvast
verklappen dat als er n prijs zal worden
uitgereikt voor de vreemdste en meest
besproken speelfilm van het festival dat wij
die winnen…;-)
Tot volgend jaar. Ton Kan
-----------------------------------------------------------------------------

Rond 17.00 uur waren alle films gedraaid.
De jury ging in beraad. Ze hadden veel tijd nodig om de juiste keuze
te maken. Er waren zo veel mooie films. Na ruim half uur kwamen ze
met de uitslag.
De prijzen zijn als volgt:
De Beste film: vraag me niet waarom. Bernard Vink- Bodegraven
Beste Geluid: film Vermeulen. Leo Beaten- Sittard
Beste Camera voering: film. De Afrekening. Jef Caelen- Spoubeek
Beste Actrice: film Klem. Auke de Witte- Franeker
6
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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 Druppel. Deze foto heb ik op
Facebook gevonden. Foto van Marjolein de Boer Muller.
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

Instuif

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

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.

INSTUIF MAANDAGMIDDAG VAN 13.00
Hallo allemaal ook die lid zijn van de SPIL. Elke maandagmiddag
is er klaverjassen voor de liefhebbers. Vanaf 13.00 uur kun je, je
inschrijven voor die middag. Om ongeveer 17.15 is er prijs uitreiking
en kan een ieder weer naar huis. Mocht je er iets voor voelen kom
dan gerust eens langs.
Bij ons kun je lid worden voor € 12,50 voor een heel jaar van de
wijkvereniging de Spil en kun je ook aan andere activiteiten mee
doen.
Dus stap eens over de drempel van de SPil en iedereen ontvangt je
met open armen. De laatste paar weken zaten we weer op 8 tafels
maar het mogen er ook 10 worden of meer.
Wij hopen dat jullie er allemaal weer zijn in de SPIL en heel veel
kaart plezier.
Namens de instuif comm: Roelie, Anton en Coby.

ADVERTENTIE:
ADVERTENTIE:

Fysiotherapeut Amarins Herrema
Ook fysiotherapie aan huis!

0515 – 411552
Lemmerweg 43, 8608 AA Sneek
www.fysiopand43.nl
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ADVERTENTIE:

Muziekgroep De Spilbrekers.
Graag willen wij ons opnieuw even voorstellen.
Sinds 2004 bestaat onze band al en spelen we met veel plezier ons
repertoire bestaande uit voornamelijk muziek uit de jaren 50-60 en
70,aangevuld met een aantal Friese nummers.
De band bestaat op dit moment uit negen leden (5 mannen en 4
vrouwen) te weten:
Drummer, akoestische gitaar + zang, basgitaar +zang, trompet,
tenorsax, altsax , dwarsfluiten, klarinet+sopraansax. We treden
voornamelijk op in zorginstellingen,waar de bewoners erg van
genieten.
Soms een uitschieter zoals het jaarlijkse diner dansant met de
seniorendansgroep Vergonet in de Parkflat rond de jaarwisseling
en vorig jaar in het scheepvaartmuseum ter opluistering van de
wandeltocht op è strun in Sneek.(was superleuk!).
Ook werden we uitgenodigd
bij een feestelijke avond
georganiseerd door de Odd
Fellows.
We hebben een heel
seizoen gespeeld in
zorginstellingen,waarvan de
opbrengst naar het Foppefonds is
gegaan. (1500 euro!)
We repeteren 1x per 14 dagen
op zaterdagmorgen van
10 tot 12 uur in de grote
zaal van ons wijkgebouw “de
Spil”,uiteraard met een gezellige
koffiepauze.
Het spelen op een door U
georganiseerd feest vinden wij
zeker leuk om te doen.
12
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ABC
20 September.
Deze morgen is Henk v/d Veer bij ons op bezoek geweest. Een aangename verteller en hij deed dit in ons vertrouwde Sneeker taaltje,
dat is toch wel bijzonder. Hij heeft uit eigen werk voorgelezen, mooie
gedichten. Verteld over de fam. Pino die de lekkerste eierkoeken verkochten, de winkel was op ‘t Hoochend.
De twee dochters zijn opgepakt en via Leeuwarden naar Westerbork
gebracht. Een week later is Roosje vergast in Sobibor en zeven dagen later is Lina vermoord, ook in Sobibor..
En dit is nog maar één verhaal uit z’n boek De dames Pino. Het is net
zoals Henk voor in dit boek schreef “dat ut nooit mear gebeuren sal”.
Een aanrader om dit boek aan te schaffen, de prijs zal geen bezwaar
zijn. Het gaat niet allemaal over de fam. Pino, ook over meerdere
Joodse Snekers.
Hij vertelde dat hij behoorlijk ziek is geweest, hart problemen, heeft
daar het een en ander over verteld, en ons een wijze raad mee gegeven: “luister naar je lichaam en denk niet van het valt allemaal wel
mee, want dat is niet altijd goed”.
Henk bedankt voor je komst en we zullen je raad ter harte nemen!
11 Oktober.
Op deze dag is Gryt v/d Wal langs geweest, haar verhaal heeft de
titel “Werom yn é tiid”.
Wat had die wat te vertellen en wat had ze prachtige kleren bij zich.
Wij waren haar vuurdoop.
De dames van het fietsen op de woensdagmorgen ( zij fietsen als de
Spil dicht is) kwamen wel bij haar te koffiedrinken en toen hebben zij
gevraagd of ze niet eens hier bij ons, bij de A.B.C wilde komen.
Ze had wel wat bezwaren, ze had nog nooit zoiets gedaan maar eindelijk zei ze van ja en is ze gekomen.
Ze deed het hartstikke goed, ze had mooie verhalen over de oude
kleren. Vroeger deed ze met haar man samen mee aan ringrijden op
de sjees, daar waren foto’s van.
Ik denk dat ze wel een heel morgen kan vullen met haar prachtige
collectie oude kleren!
Wij hebben in ieder geval heel erg genoten, het duurde voor ons veel
te kort.
Oproep
Graag zouden we nieuwe leden willen verwelkomen bij onze A.B.C.
We hebben een leuke groep voor de yoga op maandagmiddag van
14
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13.30-15.00 uur, daar zit ook met z’n allen theedrinken bij in. En dat
alles onder de goede leiding van Jan v/d Pal.
Dan is er ‘s avonds gym van 19.00-20.00 uur onder de leiding van
Mirjam Klip.
Woensdagmorgen beginnen we met gym van 09.00-10.00 uur. Ook
hier is de leiding in handen van Mirjam Klip. Na de gym drinken we
koffie/thee.
We nodigen dan heel vaak iemand uit om iets te vertellen over zijn/
haar werk of een uit de hand gelopen hobby. We hebben Dr. Bogtstra
gehad zet z’n verslag over hun roeitocht, een apotheker, een schoonheidsspecialiste, een imker, de Wereldwinkel, enz.
Een hele gezellige sociale groep, steunen elkaar in voor en tegenspoed.
Op donderdagmorgen is er ouderengym van 9.15-10.15 uur. We hebben een enthousiaste lerares Monica Poiesz.
Ze doet het hartstikke leuk.
Kom eens langs bij één van de lessen en kijk of het wat voor je is.
Je bent van harte welkom, de koffie/thee staat klaar!
Als je daarna besluit om deel te nemen aan één van deze activiteiten
dan moet je wel lid zijn of worden van de WLW De Spil, kosten van
dat lidmaatschap zijn € 12.50 per jaar.
Voor inlichtingen Trudy Müller 413265
Bettie Toering-Koenen
ADVERTENTIE:

HET ADRES
voor al uw
Automaterialen
en
Onderhoud
www.vkvsneek.nl
DE SPIL
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Kinderdisco

Kabelkrant

Sinds korte tijd verzorgen Anton Romberg en Hendrik
Huitema van de fotoclub het up to date houden van de
kabelkrant (televisie in halletje en foyer)
Dus mocht een van de commissies of redaktie een evenement organiseren of iets dergelijks kunnen wij dit op
de tv plaatsen.
A. Romberg -- foto@fotoclubdespil.nl
H. Huitema -- info@fotoclubdespil.nl

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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Schilderen

ADVERTENTIE:

Expositie
Sietske Kuijpers-Van Wijk uit Sneek werd op haar 6e jaar met de
schilderkunst geconfronteerd via de familie van haar vader. Zowel
haar opa als de oom Sietse van Wijk, waarnaar zij vernoemd is,
schilderden. Vooral laatst genoemde behaalde vele prijzen. Sietske
heeft zich op didactische wijze het schilderen eigen gemaakt. Ook bij
haar zat het in de genen.
Na vele jaren van schilderen en exposeren werd Sietske door een
bestuurslid van de Wijkvereniging “De Spil “ in woonwijk Tinga
te Sneek benaderd. Nu geeft zij al jaren les aan de leden van de
wijkvereniging. Deze Wijkvereniging is een ontzettend actieve
vereniging die erg aan de weg timmert dankzij alle vrijwilligers.
Zo hebben zij de bekende zangclub “De Evergreens ”en de zeer
gedreven video/film club “ De Windjammer” die ervoor zorgde
dat ieder jaar hier in Sneek het Film Festival voor Amateurs wordt
gehouden en wordt deelgenomen door amateurs uit heel Nederland
en België.
Iedere dinsdag- en vrijdagmiddag geeft Sietske daar haar cursus,
bestaande uit 10 lessen van 2 uur in najaar en voorjaar. De eerste
10 lessen voor de beginners bestaan uit de beginselen van de
schilderskunst. Zoals: Hoe maak ik een compositie, het kleuren
mengen, hoe krijg ik diepte, wat is lijn perspectief…..enz. Leden met
schilder ervaring kunnen gewoon aan de slag.
Van 17 oktober – 24 november is er een expositie met het
onderwerp “HERFST” van de cursisten van Sietske te bezichtigen in
het PARKFLAT aan de Dekemalaan in woonwijk STADSFENNE.
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Zindelijkheidstraining

Van de Evergreens
Hallo koorvrienden en andere belangstellenden,
Er wordt druk geoefend door het koor op nieuwe stukken
gearrangeerd door onze dirigent Johan Velthuis. Het hele repertoire
is nu vrijwel vernieuwd door hem. En dat in 3 jaar tijd.
Het optreden op de (fr)Uitmarkt op 9-9-17 in het Atrium was zeer
geslaagd. Wij werden geprezen door de toehoorders, waaronder zeer
kritische!!
Het optreden op 21-9-17 in de Ielânen was dankbaar voor de
toehoorders in de zaal en via de interne radio. De uitnodiging voor
volgend jaar zit al in de pocket.
Op donderdag 2-11-17 treden wij op bij Suderigge te Lemmer van
19.30 - 21.00 uur.
Op zaterdag 16-12-17 treden wij op bij Greunshiem te Leeuwarden
van 14.00 – 16.00 uur voor en kerstconcert.
Op 2de kerstdag 26-12-17 hebben wij ons traditioneel
kerstoptreden in het wijkgebouw de Spil van 11.00 – 13.00 uur.
Ons begeleidend combo heeft separate repetities gehouden, die hun
vruchten duidelijk afwerpen. Het wordt steeds beter met ons koor en
dat met onze leeftijden!!
Wij zijn dan ook op zoek naar jongeren, die met ons mee willen
zingen in alle toonsoorten sopraan, tenor, alt en bas. Ouderen blijven
uiteraard ook welkom. Je moet een voorliefde voor zingen hebben in
groepsverband, gezelligheid is een pré, geen must.
Zie voor meer informatie op onze website: www.evergreenssneek.nl
of volg ons op facebook: facebook.com/EvergreensSneek.nl
Je kunt ook vrijblijvend langs komen op onze
avond elke donderdag avond van 19.45 – 22.00
uur in het wijkgebouw de Spil in de wijk Tinga te
Sneek.
Groeten van Gert Verschoor, koorlid.

20

November 2017

Tussen ongeveer 2½ en 4 jaar zijn de meeste
kinderen in staat om overdag droog te
blijven; de meesten zijn met 8 jaar ook ‘s
nachts droog. Haast je niet met het zindelijk maken, je kunt een kind
niet dwingen om op een potje te plassen! Kinderen die weigeren op
een potje of op een wc te zitten, zijn nog niet klaar voor het zindelijk
worden. Plagen of straffen van het kind zal niet helpen. Zindelijk
worden is een leerproces. Jij als ouder moet er ook klaar voor zijn
om met de zindelijkheidstraining te beginnen. Dit betekent dat je
consequent moet zijn. Je kunt het niet de ene dag wel en de andere
dag niet doen.
Het kost tijd voor je kind heeft geleerd om zelfstandig naar de wc te
gaan. Elk kind is anders. Maak je geen zorgen als jouw kind sneller
of langzamer is dan de rest. Je kind zindelijk maken kan zowel op
het potje als op de wc. Zorg dat je een brilverkleiner
hebt als je de wc gebruikt. Zorg ook voor een
voetensteuntje.
Je kunt met de zindelijkheidstraining beginnen door
je kind op vaste momenten op het potje/de wc te
zetten. Je kind zal snel leren om het gevoel van een
volle blaas of de druk van ontlasting in verband te
brengen met het potje/de wc. Leren doe je ook door
te kijken hoe anderen iets doen. Neem je kind mee als je zelf naar
de wc gaat. Laat zien en vertel welke dingen je doet als je naar het
toilet gaat. Beloon je kind als hij/zij het goed doet, bijvoorbeeld door
het geven van complimenten, het geven van een beloning (zoals een
sticker) of met het voorlezen van een verhaaltje.
Bijzondere gebeurtenissen, zoals de geboorte van een baby of een
verhuizing, kunnen het ritme van een kind verstoren en stress
veroorzaken. Stop dan tijdelijk met de zindelijkheidstraining en pak
het later op een geschikt moment weer op.
Op internet / via Google zijn meerdere sites te vinden voor vragen en
aanpak.
Wil je toch liever persoonlijk advies, dan kun je altijd contact
opnemen met de verpleegkundige van het
consultatiebureau bij jou in de buurt.
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
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Sjoelkrant

Natuurlijk ook de groep < 110 met nu als absolute koploper Roelie
!!

Sjoelkrant oktober 2017
Hallo beste lezers en lezeressen hierbij wederom een bijdrage voor
de afdeling sjoelen in de SPIL.
Wij hebben alweer enkele sjoel-avonden gehad en jl.
2 oktober was voor ons doen een rustige avond, omdat een aantal
leden een (snoep)-reisje naar Praag hadden en Bokke gaat vanaf 8
oktober een aantal maanden naar Canada ( naar zijn zoon) en zo
sluimeren we rustig de herfst in, nou de temperaturen zijn er dan
ook naar als je het vergelijkt met 2016, maar de natuur laat zich
gelukkig niet beïnvloeden!

Hieronder dan de uitslag van de 1e sjoelavond:
zoals u gewend bent eerst de groep > 110
Plaats:

Naam:

1

Attje P

600

2

Trientsje

472

3

Yvonne

150

4

Carla

-220

5

Dicky

-205

6

Leo

-420

7

Jan

-563

8

Sjef

-1068

9

John

-1914

1

Roelie

1091

2

Diny

970

3

Margriet

856

4

Siemen

669

5

Wiepie

273

6

Hinke

164

7

Attje B.

146

8

Johan

119

9

Antje

80

10

Cobie J.

30

11

Coby V.

-90

12

Bokke

-310

Zij ( hierboven) doen het in verhouding beter dan de andere groep.
Wij behoeven ons, zoals in het vorige krantje stond vermeld geen
zorgen te maken over de accomodatie en kunnen wij rustig onze
sjoel-avonden in het voormalige klaslokaal houden, het is als alle
leden present zijn “volle bak “ (beeldspraak) maar de club mag zich
gelukkig prijzen met een komplete sjoelgroep.
Ps; Diny bedankt een ieder (nog steeds) voor het inzamelen van de
plastic doppen; ga zo door !!

Ik sluit weer af met de hartelijke groeten namens....
Uw sjoel-korrespondent

Wat een bak hė, dat sommigen er aan de bakken niets
van bakken, koekebakkers zou je zeggen maar dát wordt misschien
ook niets, dus hoop doet leven en maar weer je
best doen toch; schuiven met die schijven !!
22
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Klaverjassen

ADVERTENTIE:

Het nieuwe seizoen 2017 ,2018
De eerste kaart avond zit er weer op.
De eerste prijs is gewonnen door dhr A Tabbers met 7489 punten .
De tweede prijs is gewonnen door mevr L Bethlehem met 7175
punten.
De derde prijs is gewonnen door dhr J Bos met 6956 punten.
De poedel prijs is gewonnen door mevr W Van Oosten met 4813
punten.
De hoogste bom is gespeeld door dhr A Tabbers en mevr L
Bethlehem met 2128 punten.
De laagste bom is gespeeld door mevr S Klinkenberg en mevr
W Van Oosten met 900 punten.
Het was een gezellige sportieve klaverjas avond.
Tot de volgende kaart avond .
Rienk& Lies

Kantine
Wij zijn dringend op zoek naar gast heren en gast vrouwen voor de
bar. Voelt U hier wat voor om eens in de maand te staan kom dan
gerust eens langs. Wij hebben een dringende behoefte aan personen
die dit leuk vinden. Dus meldt je aan.
Ook als dit niet lukt gaan wij alle comm: verplicht stellen om iemand
uit hun gelederen aan te wijzen om eenmaal te staan met een
ervaren iemand. Want het moet niet zo zijn dat er een paar personen
zijn die elke week staan.
Dus a u b geef je op voor deze leuke en gezellig bar team WIJ ZIJ ER
KLAAR VOOR.
Al onze bar medewerkers zouden het leuk vinden om U in ons team
te begroeten.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot horen Coby Volberda.
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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

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

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

Distelvlinder 4

06-33741884

Kinderdansen

06-33741884

Salsa

06-20532407

Aerobic

WOENSDAG
18.45-19.45

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

19.45-20.45

Pilates
Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-20532407

Aerobic

Vergaderingen
Beleggingsclub
Wijkpanel Tinga
Sportcommissie
Koorvergadering
Bestuursvergadering
Barvergadering
26
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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)
November 2017
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ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
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