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Jaargang 45, Maart 2018

KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 MAART !
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Bar Leo Brouwer 06-42906524
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Wim Hoexen 426172
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
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

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter
[De stand van zaken]
In december 2017zijn Gert Verschoor en ik Jan-Bernard naar de 
Rabo bank geweest om een hypotheek aan te vragen voor aankoop 
van de Spil. De vraagprijs van de gemeente SWF is € 365.000. wij 
hebben een hypotheek aangevraagd van € 300.000! Wij hebben de 
jaar stukken van de afgelopen 3 jaren plus resultaat tot en met 31 
0ktober 2017 ingeleverd. In januari hebben wij bericht gekregen dat 
er aan de Spil geen hypotheek kan en mag worden verstrekt. Dus 
staat de koop nu geparkeerd!
Op dinsdag dertien februari kwam er belangrijk nieuws het 
Gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis uitgesproken dat er vanaf 
2020 geen Rookruimtes meer aanwezig mogen zijn in Cafe’s en 
Wijkcentra. Dus weer een stap naar een algemeen rookverbod op 
lange termijn.

Op 6 april hebben wij de algemene LEDENVERGADERING zet deze 
datum in je agenda.

Jan Bernard Tepstra

Graag willen wij iedereen bedanken die onze 50 jarige 
trouwdag tot een groot feest hebben gemaakt!
In de vorm van Felicitaties, Bloemen, Kaarten, Lieve woorden. 
Het was Hartverwarmend.
Het koor was bijna voltallig aanwezig, zij hebben prachtig 
gezongen.
Ook het lied Jesus bleibet meine freude wat bij mij heftige 
emoties opriep.
Zodat ik in mijn toespraak Johan zijn naam niet meer wist.
50 jaar geleden speelden ze dat toen wij de kerk inkwamen!
Nog maals iedereen BEDANKT!!!!!!!!!!!!

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
In fraachstik hat trije kanten: 

jo kant en myn kant en de juste 
kant.
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Hallo iedereen,

Het laatste boekje voor de grote vakantie is die van mei (Kopij 
aanleveren voor 15 april!).

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

wijkverenigingdespil

Van de redactie
Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 9 Maart 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:             € 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 weer te ontmoeten op vrijdag 9 
maart  a.s. 
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuke 
avond hebben. De volgende kienavond is op vrijdag  13 april.

De Kiencommissie.     

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Oproep aan alle leden van wijkvereniging de Spil.
Op vrijdag 6-4-2018 is de jaarvergadering van de wijkvereniging. 
Eén van de onderwerpen is huur/aankoop van ons wijkgebouw. Wij 
hebben uw oordeel nodig.
Gert Verschoor, secretaris.
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6 maart 19.30 uur.
Filmclub Windjammer in Sneek houdt 
opnieuw een Open film avond in De Spil 
Sneek. Films allemaal gemaakt door non 
professionele filmers van uit het hele land. 
Ook zijn er films van onze eigen leden. 
Speelfilms, natuurfilms, reportage van alles 
komt langs op deze avond. Het is beslist 
de moeite waard om naar het vereniging 
gebouw De Spil in Sneek te komen. In een mooie grote film toneel 
zaal en op groot scherm kunt u genieten van de films.

20 maart Animatie avond.
Wat is animatie? Films waar de auto’s door de lucht vliegen? Nee 
dat niet alleen. Er is veel meer dan dat en we gaan het zien op die 
avond. Nieuwsgierig? Dan kan je komen kijken. Alle avonden vrijen 
in loop. Misschien vind je het wel zo leuk dat je meer over film wilt 
weten en dan is er in april en kans voor je.

April. Film cursus hoe maak ik mijn 
beelden mooier?
Vind je filmen leuk en wil je graag er 
meer van willen weten? Begin april start 
er opnieuw een film/video cursus van 6- 
8 dagdelen. Alles wordt behandeld. We 
sluiten af met een zelf gemaakt filmpje. 
 
Windjammer leden hebben de afgelopen tijd veel leuke activiteiten 
gefilmd. In De Spil de modelbouw dag, de Carnavals optocht, 
carnavals viering in de Sint Martinuskerk.
en....... Donderdag 22 februari wordt de film vertoond van de ONE 

woningen. Gefilmd in opdracht van Accolade. 
De bouw van de woningen vanaf het begin 
15 januari tot 20 februari. Alles staat mooi 
op de film. Wat een slecht weer hebben ze 
gehad. De werkmensen liepen  te soppen 
in de blubber. Zat niet mee. Ook nog vorst er 
bij. 
Als het boekje uit komt zal alles wel achter 
de rug zijn. 

ADVERTENTIE:

The Lion King

                 WIE GAAT ER MEE NAAR DE MUSICAL.
                 VERTREK ..de SPIL 2 MEI ..12,00 UUR
                 MATINEE VOORSTELLING IN SCHEVENINGEN
                 DALSTRA HEEFT VOOR ONS 40 KAARTEN
                GERESERVEERD DUS WIE MEE WIL WEES ER            
                OP TIJD BIJ OP = OP .. DE VOORWAARDEN
                ZIJN ZOALS BIJ ...DE SOLDAAT van ORANJE
                KOFFIE / THEE+ KOEK ETC.... IN DE BUS AANWEZIG
                OP DE TERUG WEG EEN LUNCHPAKKET
                DE KOSTEN ZIJN € 99,EURO....2 DE RANG
                ZITPLAATSEN....DUS GEEF JE OP BIJ...
                COBY VOLBERDA  TEL: 425426...........
                WIE HET EERST KOMT ..DIE HET EERST MAALT.
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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.

Deze keer een foto uit de serie Lightpainting. Deze foto heb 
ik op Facebook gevonden. Fotograaf: Jacques van Harte.                                   
facebook.com/fotoclubdespil

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.

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:
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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

Sportnieuws 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.

Vanaf het begin van dit seizoen is de sport ruimte zonder grote 
gebreken gebleken. Dit jaar was er voldoende warm water. Ook 
de zaal is eigenlijk altijd op temperatuur. Zelf met de lage buiten 
temperaturen van de afgelopen dagen blijkt het systeem goed 
ingeregeld te zijn.

Wel hangt er her en der een kabeltje los, maar daar wordt weinig tot 
geen hinder van ondervonden. Natuurlijk zijn we in contact met de 
mensen die het onderhoud verzorgen om ook dat weer op orde te 
krijgen.
Wat verder opvalt is dat we ondanks dat de sport groepen redelijk 
gevuld zijn er met regelmaat net voldoende sporters zijn om een 
partijtje te spelen. Dit is vooral bij volleybal het geval.  Gelukkig 
zijn er vanuit andere groepen eigenlijk altijd mensen bereid mee 
te spelen waardoor we toch nog een sportieve avond kunnen 
organiseren. 
Binnenkort zijn de slot toernooien er weer, voor badminton en 
Volleybal. We hebben in overleg met een aantal trainers  besloten 
het volleybal weer in de spil te organiseren. Vorig jaar is dat goed 
bevallen, en met de prognose dat we op 4 en misschien 5 team 
komen is dat ook goed te doen in onze ruimte. Hieronder de data en 
de plek.

Badminton:
12 april 2017 van 19.00-22.00 uur   Op sport complex  
Schuttersveld
Volleybal:
19-april 2017 van 19.00-22.00 uur in wijk gebouw  de Spil 

We hopen op een grote opkomst bij deze toernooien, die zoals 
gewoonlijk na afloop een gezellige afsluiting /prijsuitreiking kent in 
De Spil.

De sportcommissie

Jaarverslag sportcommissie      De Spil  
2017

De sportcommissie heeft een prima jaar gedraaid, niet alleen qua 
ledenaantallen maar ook zijn we een  financieel gezonde organisatie.  
Er is zoals elk jaar een kascontrole geweest en ook dit jaar zijn alle 
financiën goed bijgehouden en geadministreerd.
 Afgelopen jaar hebben we nieuwe volleyballen aangeschaft. Maar 
er is ook een nieuw net voor badminton  bij gekomen. En natuurlijk 
voldoende badminton  shuttles om eroverheen te slaan.

Het aantal sporters en dansers ligt ook dit jaar weer rond de 270 
deelnemers. Die onder bezinnende leiding van onze trainers wekelijks 
genieten van sport en dans.

Als sport commissie kunnen we terug kijken op een goed jaar.  

De Sport-Commissie 
Voorzitter (interim)  Frans Soepboer
Penningmeester Lisa Wierda
Secretariaat   Gea van der Molen 
Algemeen lid   Hilda Boot

Jaarverslag sportcommissie



DE SPIL                                               Maart 2018       13                                               Maart 2018                                            DE SPIL12

ADVERTENTIE:
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WALKING FOOTBAL

ADVERTENTIE:

Fys iotherapeut  Amar ins  Her rema
Ook fys io therapie aan hu is !

0515 –  411552
Lemmerweg 43,  8608 AA Sneek

www.fys iopand43.n l

In het seizoen 2019-2020 start SWZ Boso Sneek met Walking 
Football, met als primaire doel om mannen en vrouwen van 60 jaar 
en ouder bij elkaar te brengen, ze aan het sporten en bewegen te 
krijgen (of te houden) en gezondheidsonderwerpen (mentaal en 
fysiek) bespreekbaar te maken. Deelnemers worden actiever, hun 
leefstijl verbetert en hun gezondheid neemt toe.   

TWINTIG WEKEN
Walking Football wordt per seizoen gedurende 20 weken 
aangeboden. De cyclus begint met een fittest (0-meting), na 20 
weken volgt er een nameting en wordt de cyclus afgesloten met het 
“Old Stars”-kampioenschap. Daarnaast organiseert de vereniging 
een sociale activiteit en nemen de spelers en speelsters deel aan het 
L.O.S.T.-toernooi. SWZ Boso Sneek verzorgt de volledige training en 
begeleiding, onder meer in samenwerking met Fysio Actief. Na afloop 
van de eerste 10 weken gaan de deelnemers door in dezelfde groep, 
er kunnen dan ook weer nieuwe deelnemers aanhaken.

SPORT OP NIVEAU
De oefeningen worden op het niveau van de deelnemers 
aangeboden. De training wordt gestart met een warming-up, daarna 
worden oefenvormen gedaan en er wordt afgesloten met een 
partijtje Walking Football. Bij deze eindpartij mag er niet worden 
gerend. Verder wordt er gespeeld door 7 tegen 7 spelers op een veld 
van 42 x 21 meter en er mag continu worden door gewisseld.

SAMENWERKING
SWZ Boso Sneek initieert Walking Football in samenwerking 
met andere verenigingen, de Gemeente Súdwest-Fryslân en 
wijkvereniging De Spil. De start van de eerste ronde zal begin 
september zijn. Inmiddels is de voorbereiding in volle gang. Wij 
hebben er zin in!

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST
Op het sportpark van SWZ Boso Sneek wordt op dinsdag 17 april 
2018 een bijeenkomst georganiseerd om u kennis te laten maken 
met Walking Football, de aanvang is 10.00 uur. Na een bakje koffie 

of thee start de training. U bent van harte welkom om kennis te 
maken met deze nieuwe activiteit.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie? Meld je aan voor de 
kennismakingsbijeenkomst(en) of neemt contact 
op met Jan Kuperus, coördinator breedtesport, te 
bereiken via breedtesport@swzbososneek.nl of 06-47940313.
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Kinderdisco

Zaterdag 24 maart 2018
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.

Zo onze midwinter klaverjas marathon ligt al weer achter ons. 
Om half tien was het inschrijven en na de koffie en cake en koek 
begonnen wij om tien uur. En voor je het weet, is het na drie bomen 
lunchtijd. 2 soorten soep Groente en Mosterd soep en voor ieder 2 
belegde broodjes gingen er dan ook wel in.
Rond 13.15 zijn we weer begonnen met de andere vier bomen. 
Tussen door nog wat hapjes. Kaas en twee soorten worst ging  er 
dan ook wel in. Halve wege de middag nog eens heerlijke bitterballen 
en voor je het weet zijn we al weer uitgespeeld. Alles uitgerekend 
konden wij overgaan tot de prijs uitreiking. De eerste drie hadden 
een envelop met inhoud en de rest mocht uitzoeken wat er op tafel 
stond.
Bij deze willen wij natuurlijk de sponsors Hartelijk bedanken voor de 
geld prijzen. En de nodige flessen drank en wijn en andere prijzen 
nogmaals BEDANKT.
Wij als klaverjas commissie kunnen niets anders zeggen lieve 
mensen BEDANKT voor jullie komst
En hopelijk tot de MIDHERFST KLAVERJAS MARATHON. Hou ook de 
wijkkrant in de gaten want er zal heus wel een vervolg komen. MET 
NOG MEER SPONSORS. Zo dat een ieder met een prijs ( je ) naar 
huis kan gaan. Rest mij nog te zeggen wordt ook lid van de wijkver 
de SPIL en je kunt elke maandagmiddag klaverjassen.

Tot de volgende keer namens Anton, Roelie, Lies en Coby.

MIDWINTER KLAVERJAS MARATHON

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

Kabelkrant
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ADVERTENTIE:

Wij komen bij u thuis 
voor alle soorten zorg en 
ondersteuning, overdag en 
‘s nachts. 

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.

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

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

Wijkverpleegkundige Henny Engelman
Tel.nr.: 0515 - 46 13 38
TeamSneekDeBrekken@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

ADVERTENTIE:

kinderwoud.nl

Ook in Sneek en omstreken!
 
•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTENTIE:
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Van de Evergreens

De kogel is door de kerk!
Op onze jaarvergadering van het koor is het houden van een 
kerstconcerten nog eens onder de loep genomen. Voor en tegens 
zijn tegen elkaar weggestreept en we hebben gestemd. Een heuse 
(grote) meerderheid was voor het voortzetten van de traditie. Dus 
er is weer een kerstconcert in 2018. Daarnaast zijn er ook al weer 2 
kerstconcerten, 1 in Leeuwarden en 1 in IJlst.

Het Nieuwjaarsconcert in 2019  vervalt.
Ondertussen zijn wij naar een concert gewest in Groningen van 
Meesters en Gezellen.  In dat koor dat louter à capella zingt, zit ook 
onze pianist Albert Jan de Boer. Heel ander repertoire maar ook heel 
kunstig. Je begin toon uit een éénstemmige stemvork halen en dan 
toch zuiver zingen.
Wij gaan nu druk oefenen voor ons voorjaarsconcert in april met 
nieuwe liederen. Een heel ander niveau, maar in zijn soort toch 
uniek. Eigentijdse evergreens en soms ook modernere. Het lijkt ons 
leuk om een breed scala aan publiek te trekken en dat te kunnen 
voort zetten in ons koor. Wij zijn dringend aan verjonging toe. Mede 
voor het behoud van het koor.

Optredens: 
8 maart in de Parkflat te Sneek van  19.30 – 21.00 uur
8 april voorjaarsconcert in de Spil van 15.30 – 17.30 uur
28 april concert in het Bonefatiushuis, Sneek van 15.00 – 16.30 uur
9 mei concert met het Prokkelkoor uit en in Leeuwarden
12 mei afsluiting van het seizoen met een BBQ 

Wij blijven op zoek naar zangers met een lichte voorkeur voor 
jongeren, die sopraan, tenor of bas kunnen zingen. Andere leeftijden 
en alten blijven ook welkom. 
Om een impressie te krijgen van ons koor en de 
mogelijkheden, kom op één van onze concerten 
of oefenavonden in de Spil op de donderdagavond 
van 19.45 – 22.00 uur. 

Bezoek onze website: www.evergreenssneek.
nl of volg ons op 
facebook: facebook.com/EvergreensSneek.nl

Gert Verschoor, koorlid

ADVERTENTIE:

Bar Commissie
Beste leden,
Terug van de wintersport zijn we samen met het barteam aan het 
nieuwe jaar begonnen. En met goede resultaten. Iedereen is lekker 
enthousiast om jullie allemaal van koffie, thee, bier, fris en ook nog 
van allerlei gefrituurde versnaperingen 
te voorzien. We kunnen terugkijken 
op een paar geslaagde feesten en 
verjaardagspartijtjes. Ook u kunt voor uw 
verjaardag, huwelijksfeest of een gewoon 
feestje de grote zaal of de foyer afhuren 
voor een klein bedrag. Velen van u waren al 
heel positief over de Spil. Coby heeft haar 
rust verdient na haar langdurige inzet voor 
de Spil.
Fijn dat een aantal nieuwe mensen zich 
heeft aangemeld om af en toe achter de bar 
te staan. Ze zijn inmiddels achter de bar te 
vinden.

Groetjes ook namens het hele Barteam,
Leo Brouwer Een trotse, geslaagde Ulbe v/d Zee
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GGD Fryslân, startpunt voor gezond en veilig 
opgroeien.

Gehoorschade

Gehoorschade is een veel voorkomend en toenemend probleem. 
In Nederland zijn er meer dan 100.000 jongeren met blijvende 
gehoorschade, en elk jaar komen daar meer dan 22.000 jongeren 
bij. Het kan in één klap gedaan zijn met je gehoor (zoals met 
vuurwerk), maar meestal gebeurt het geleidelijk (zoals door harde 
muziek). Gehoorschade voel je niet altijd aankomen. Het vervelende 
is dat het meestal onherstelbaar is. Daarom dragen steeds meer 
jongeren oordoppen tijdens het uitgaan.

Heb ik gehoorschade?
Een piep of suis in je oor na het stappen of na luisteren naar MP3? 
Dat is het eerste teken dat je oren te veel zijn belast. Maar je kunt 
ook gehoorschade hebben zonder een piep of suis. Het gaat meestal 
geleidelijk. Vaak valt het voor het eerst op in een kroeg of op een 
verjaardag. Je kunt moeilijk een gesprek volgen in een rumoerige 
omgeving.

Hoeveel decibel is slecht voor je gehoor?
Gehoorschade door muziek heeft alles te maken met te hard of te 
lang. De geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibel (dB). Let op, het 
werkt anders met decibellen dan met gewone getallen. Elke 3 dB 
harder is een verdubbeling van het geluid! Het scheelt dus nogal of 
er op 100 dB of 103 dB muziek wordt gedraaid of gespeeld. Dat is 2x 
zo hard! Hoe harder het geluid, hoe slechter voor je gehoor en hoe 
korter je er naar kunt luisteren. Bij 100 decibel kan na 4 minuten al 

gehoorschade optreden! Je kunt directe gehoorschade oplopen als 
je je vaak blootstelt aan de aangegeven geluidssterkte. Dit betekent 
dat de trilharen in je oor direct beschadigen, ook al merk je daar 
misschien nog niets van.

Hoe voorkom ik gehoorbeschadiging?
Je kunt je gehoor op verschillende manieren beschermen. Het beste 
is een combinatie:

• Zet het volume een tikje zachter dan je gewend bent, zelfs   
   een klein verschil kan het risico flink verminderen
• Stel je begrenzer in op je telefoon (instellingen ->geluid of                                                                     
   instellingen->muziek). Is dat niet mogelijk op jouw telefoon, zet        
   het volume dan maximaal op 2/3
• Draag oordopjes als je uitgaat. Kijk op www.oorcheck.nl welke              
   oordopjes bij jou passen.
• Sta zo ver mogelijk van de speakers: 2 meter op een   
  binnenlocaties en 10 meter op een buitenlocatie
• Neem regelmatig een ‘oorpauze’: even naar buiten, of de   
  koptelefoon af

Heb je nog vragen of wil je je gehoor (laten) meten?
Kijk dan op www.oorcheck.nl of neem contact op met uw JGZ-team 

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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Vrijdag avond 19 januari.

We zijn weer begonnen met het klaver in het nieuwe jaar.
De eerste prijs is gewonnen door Dhr A Delea met 8086 punten
De tweede prijs is gewonnen door Dhr G Postma met 7336 punten
De derde prijs is gewonnen door Mevr A van Klaveren met 6757 
punten.
De poedel prijs is gewonnen door Mevr H Hoekstra met 5069 punten.
De laagste bom is gespeeld door Mevr M Koopmanschap en 
L Bethlehem met 764 punten.
De hoogste bom is gespeeld door Mevr L Bethlehem en Dhr A Delea 
2274 punten.
Het was een gezellige avond ,en een mooie opkomst tot de volgende 
kaart avond.
Groetjes Rienk& Lies

Klaverjassen ADVERTENTIE:

“In een perfecte ambiance verzorgden De Spilbrekers op zaterdag 20 
januari j.l. het Diner Dansant in de Parkflat Stadsfenne.
Dit optreden verzorgen zij al een aantal jaren samen met de 
Senioren Dansgroep Vergonet.
En met veel succes. Zo ook dit jaar en veel applaus viel hen ook dit 
keer weer ten deel. Bezoekers en de Senioren Dansgroep dansten 
anderhalf uur lang tussen de diner-gangen door op de muziek uit 
de zestig-en zeventiger jaren van o.m. Billy Vaughn, Elvis en Fats 
Domino.
 
Voor de rest van dit seizoen zijn er nog optredens geboekt in het 
Wumkeshûs, de Ielânen en het Bonifatiushuis.
Wilt u ook iets dergelijks organiseren, mail naar onderstaand email-
adres en we kunnen uw wensen vrijblijvend bespreken.”

Met vriendelijke groet,
namens De Spilbrekers.
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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

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

Agenda

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 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

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 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

GROTE ZAAL

MAANDAG
09.00-10.00 Pilates

10.15-11.15 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
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


