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Van de voorzitter

Commissies
Commissie
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Trudy Muller
Leo Brouwer
Johan Munsterman
Wim Hoexen
Jolanda Slob
Annet Lutz
Hendrik Huitema
Roelie de Jong
Margriet Eekma
Rienk Heemstra
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Marietje Zweet
Harry van Raamsdonk

Telefoon Mobiel
413265
06-42906524
425182 06-57707218
426172
06-29030797
416696
427126 06-13251826
421536
418889
06-48707062
858811
416310
750706

Schilderen
Sjoelen
Sport
Spilbrekers

Sietske Kuijpers
Cobie Jonkman
Frans Soepboer
Emmy Schoneveld

412946
417084
424622
418355

Beste Mensen,
Op donderdag 5 april heb ik namens het bestuur de Vrijwilliger van
het jaar 2017 benoemd. Het is Ronald Postma geworden Ronald is al
heel lang actief in ons gemengd koor Ëvergreens”
Hij speelt gitaar bij de Spilbrekers. Hij heeft vorig
jaar het bestuur een kleuren advies gegeven. En
in de zomermaanden samen met onze Appie heel
hard gewerkt om de foyer te restylen en een
prachtige foto opgehangen. Dus een terechte
vrijwilliger van het jaar. Ik mocht hem de
oorkonde, een cadeaubon en een bos bloemen voor
zijn vrouw Marjolein overhandigen.
Wij hebben nu met de gemeente 6 gesprekken
gevoerd over het groot onderhoud van “De Spil”.
Wij rekenen er op dat de gemeente nu snel
besluiten gaat nemen. Wij hebben inmiddels
twee offertes binnen voor zonnepanelen en
willen snel aan de slag.
“De Spil” heeft een goed seizoen achter de
rug en ik wil alle vrijwilligers van bestuur tot
aan de wijkkrantbezorgers en allen die zich
inzetten voor “De Spil” bedanken.
Rest mij jullie allen een mooie zomer toe te wensen en tot ziens in
September!
Jan Bernard.

ADVERTENTIE:
Foto’s: Hendrik Huitema

Spreuk van de maand:
Een nieuwe lente een nieuw
geluid.
2

Mei 2018

DE SPIL

DE SPIL

Mei 2018

3

Klaverjassen

Van de redactie
Hallo iedereen,
Dan is het alweer het laatste boekje wat voor u ligt. We wensen
iedereen een prettige vakantie. Houd voor het volgende boekje van
september de deadline van 15 augustus in de gaten.
Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil,
redactie@despilsneek.nl

Uitslagen 16 februari 2018
1 prijs Mevr W van Oosten met 7327 punten.
2 prijs Dhr W Scholten met 7137 punten
3 prijs Dhr J Meyer met 6954 punten.
De poedel prijs is gewonnen door Mevr Y Ketting met 5292 punten.
De hoogste bom is gespeeld door Mevr W van Oosten en Dhr W
Scholten met 1999 punten.
De laagste bom is gespeeld door Mevr A Bos en Dhr S De Vries
met 905 punten.
Uitslagen van 16 maart 2018.

wijkverenigingdespil

1 prijs Mevr A van Klaveren met 7096 punten.
2 prijs Dhr J Meyer met 7092 punten.
3 prijs Dhr D Wijnja met 6829 punten.
De poedel prijs is gewonnen door Mevr M Koopmans met 5349
punten.

ADVERTENTIE:

De hoogste bom is gespeeld Dhr R Heemstra en Dhr J Meyer met
2133 punten.
De laagste bom is gespeeld door Dhr H Bruinsma en Dhr J Van
Brugge met 992 punten.
Tot de volgende kaart avond .
Rienk& Lies

ADVERTENTIE:

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
J. v. Dijk 06-51275058
Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen
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HET ADRES
voor al uw
Automaterialen
en
Onderhoud
www.vkvsneek.nl
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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.
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!

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
6

Deze keer een foto uit de serie Schaduwen. Deze foto heb
ik op Facebook gevonden. Fotograaf: Anton Romberg.
facebook.com/fotoclubdespil

info@fotoclubdespil.nl
Mei 2018
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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

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.

Gea en Hilda hebben er voor gezorgd dat alles goed liep en dat de
kaders bewaakt werden. Zonder hun had ik het niet kunnen doen.
Bedankt voor jullie inzet.
We wensen iedereen een geweldige zomer toe en hopen op veel
mooie lente-/zomerdagen die we nog in het verschiet hebben. We
hopen jullie na de zomer allemaal in goede gezondheid weer te
mogen begroeten.
Namens de De sportcommissie

zoen n
i
e
s
t
spor week va
e
w
nieu er in de
t
e
H nt we
begi tember!
3 sep

Frans Soepboer

Beste sporters,
ADVERTENTIE:

Op het moment dat ik dit stukje schrijf lijkt het er niet echt op ,
maar nog even en we gaan met zijn allen weer naar buiten naar
de camping, weg met de boot of gewoon lekker werken in de tuin.
De lente is in aantocht. De sportactiviteiten in de spil zijn gestopt.
Eigenlijk lijkt het elk jaar eerder te stoppen maar dat is niet het
geval. In deze fase van het jaar zijn er veel teams die moeite hebben
de aantallen te halen om te kunnen spelen en dat komt natuurlijk
door bovenstaande. Dat is ook de rede dat begin mei de activiteiten
stoppen.
Ook dit jaar wil ik alle trainers die zich afgelopen jaar op een
geweldige manier hebben ingezet om alle sporten mogelijk te maken
bedanken. Maar natuurlijk ook alle vrijwilligers die het mogelijk
maken dat de sporters na afloop nog terecht kunnen voor een
drankje en een hapje bij de bar.
Ik zelf zal na twee jaar interim voorzitter van de sport commissie
te zijn geweest het stokje weer overdragen aan Dolf. Hij zal vanaf
september zijn taak als voorzitter weer op zich nemen.
Ik heb het de afgelopen jaren met plezier gedaan. Maar dat kon
alleen door de ongelofelijke inzet van de medebestuurders. Lisa,
8
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Fysiotherapeut Amarins Herrema
Ook fysiotherapie aan huis!

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

Instuif

Aan het einde van het seizoen, sluiten we altijd af met een toernooi.
Dit werd gehouden in het Schuttersveld. Ruim 30 sporters deden
er aan mee. De gezelligheid stond bovenaan, maar er werd toch op
het scherpst van de snede gespeeld. Na afloop hadden we de de
prijsuitreiking in onze vaste honk “de Spil”.
De prijzen zijn gewonnen door:
Baan 1
			
Henk Teensma				
Marco Muurling				
Elske Dotinga				

Baan 2
1.Jozef Kodoatie
2.Nico Altenburg
3.Dennis de Mol

Baan 3
1.Roland Harkema
2.Cees Postma
3.Gigi Wittermans

Hier ook al weer een jaar voorbij met klaverjassen.
We hebben even een periode van minder mensen gehad.
Maar dat is weer helemaal hersteld. Geregeld weer 8 tot 10 tafels en
dat doet de commissie ook goed Want daar doe je het voor.
We zijn na de Marathon van 15 Mei nog 5 x doorgegaan tot 26 Juni.
De bezetting was ook prima en veel ouderen vonden het wel fijn.
Want anders duurde het seizoen te lang voor dat we in September
weer waren begonnen. Dus als het even kan doen we dat ook in
2018.
Gezien de opkomst kan dit ook gemakkelijk dus maar even
afwachten wat de andere Commissieleden willen wat mij betreft mag
het wel. En het bestuur heeft geen bezwaar.
Ze stimuleren ons alleen maar en dat heeft een positieve uitwerking..
groetjes Coby Volberda

Alles stond onder een goede leiding van Evert van der Zee en
Suzanne Poiesz. Nogmaals Hartelijke Dank.
Na de prijs uitreiking, bleef het nog lang gezellig in de Spil.

ADVERTENTIE:

Iedereen alvast een fijne zomer gewenst.
ADVERTENTIE:

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
Ook in Sneek en omstreken!
• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl
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1.Opening en welkom om 19.40 uur met een inleiding van de
voorzitter J. B. Terpstra, die terug blikt op het voorbije jaar.
2.Vaststellen agenda: geen wijzigingen
3.Notulen 31-3-2017: geen op-/aanmerkingen
4.Ingekomen stukken: notitie van R. Lub over de wet AGV
(privacy). R. Lub geef voor de vergadering een korte uitleg aan
de penningmeester SK over het implementeren van deze wet en
als dit gewenst is, zijn kennis wil delen met de wijkvereniging. Er
is afgesproken, dat SK buiten deze vergadering nog contact zal
opnemen met R. Lub.
5.Mededelingen: er is een nieuwe commissie nl. de toneelclub
Amato per 1-9-2018.
6.Verslag bestuur 2017: er wordt gevraagd om voortaan het aantal
leden te vermelden op 31-12 (1-1: 725 en 31-12: 695).
7.Verslag penningmeester 2017: er volgt een uitleg door de
administrateur M. van der Kooij. De vergadering heeft geen vragen.
8.Verslag kascommissie 2017: A. Draisma voert het woord. De
jaarrekening is steekproefsgewijs onderzocht en niets ontoelaatbaar
is geconstateerd. De vergadering wordt verzocht decharge te
verlenen aan het bestuur. De vergadering verleent decharge.
9.Vaststellen financieel jaarverslag: dit wordt vastgesteld.
10.Begroting 2018: de vergadering gaat met de begroting akkoord.
11.Benoeming leden kascommissie: aftredend dhr. W. Hoexum
en benoemd mevr. B. Toering naast dhr. A. Draisma en mevr. H.
Houtman(reserve kascommissielid).
12.Vrijwilliger van het jaar: dit is geworden dhr. R. Postma voor zijn
inzet bij het koor, de band, de toneelclub Amato, de ververij in de
foyer en het foto behang en de verdere klussen. Hij is 5-4-18 in het
zonnetje gezet, want hij had 6-4-18 andere verplichtingen.
13.Wijkpanel: Saskia voert het woord en legt in het kort uit wat
het wijkpanel van plan is te gaan doen in 2018. Het terrein rondom
de “school” updaten door een speeltuintje, voetbalveldje en het
aanleggen van een wijktuin, na afbraak van de boventallige lokalen
Ook wordt er in het juni weer een buurtmarkt georganiseerd.
14.Gemeente: dhr. J. Leijstra vertelt ons wat er gebeurt en staat te

gebeuren.
-Er is door de raad een goedgekeurd beeldplan van de wijk Tinga
waar nu handen en voeten aangegeven gaat worden.
-Sportcarrousel: afspreken met de sportverenigingen over mogelijk
fuseren, uitbreiding van terreinen of verplaatsen naar elders binnen
Sneek.
-Verplaatsing Jumbo en invulling geven aan de oude locatie.
-Overleg met het bestuur van de wijkvereniging over huren of kopen
van het gebouw. (Groot) onderhoud hiervan.
-Overleg door de gemeente met de dorpshuizen over de exploitatie
en mogelijkheden van subsidies. Ondersteuning van bestuursleden
van de dorpshuizen en Mfc’s .
-Begeleiding door sociaal collectief aan jonge moeders in de wijk.
-Activiteiten ontwikkelen met opbouwwerker en vrijwilligers voor
jongeren tussen de 14 en 18 jaar.
-Overleg met het gebiedsteam over huisvesting van hen in bijv. de
Spil.
15. Toekomst wijkgebouw, huren of kopen: het bestuur is vanaf
2013 bezig met de huisvesting van de Spil. Eind 2017 kwam het
verlossende bericht, dat wij op de huidige locatie blijven. Het overleg
met de gemeente is langdurig en kost veel tijd zonder een echte
doorbraak. Wij mikken op huren en verduurzaming van het gebouw.
Wij willen graag naar energie neutraal door isolatie van het gebouw,
verwarming door gebruik van warmtepompen en zonnecollectoren.
Als we moeten kopen (€365.000), zal dat de doodsteek zijn voor
de wijkvereniging. Wij krijgen nl. geen hypotheek! Huren tegen
commerciële prijzen is ook uit den boze (€65.000 op jaarbasis).
Er is sprake van een forse achterstand in het onderhoud door de
verhuurder, de gemeente.
E.e.a. wordt wel langzamerhand opgestart. Wordt vervolgd.
16.Verkiezing bestuursleden: omdat er geen tegenkandidaten zijn,
worden J. B. Terpstra, C. Jonkman en C. Volberda herbenoemd voor
een periode van 3 jaar.
17.Rondvraag:
-B. Toering - tijdens het douchen op de ochtenden is er veel water
nodig om uiteindelijk warm water te krijgen. De gemeente, MDM, zal
hier actie op moeten ondernemen.
-D. de Boer - zal weer voorzitter worden voor de sportcommissie,
omdat de huidige voorzitter a.i. er mee stopt. Is de wijkvereniging
alleen voor de wijk Tinga of een grote adherentie gebied (Duinterpen
en de Brekken). Hoe bereik je de groep 20-50 jarigen? Wat is de
toekomstvisie van de gemeente voor dit gebied? M. Faasse: de Spil
is belangrijk als ontmoetingsruimte, er zou meer uitgehaald kunnen
worden. Alles staat en valt met vrijwilligers. De leeftijd opbouw is
moeilijk beïnvloedbaar. De handen van de gemeente en de wijk
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Notulen Jaarvergadering
Notulen jaarvergadering de Spil dd. 6-4-2018
Tijd: 19.30 uur; plaats: grote zaal
Gasten: J. Leijstra en M. Faasse, beide gemeente; Saskia van het
wijkpanel
Aanwezig: zie presentielijst (47)
Afwezig m.k.g.: W. Hoexum en M. van Oosten
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moeten in één geslagen worden.
- JBT bedankt “zijn secretaresse” met een bloemetje.
18. Sluiting om 20.40 uur
Gert Verschoor, secretaris
Jaarverslag 2017 van de Spilbrekers.
Bij de Spilbrekers zijn geen schokkende dingen gebeurd in 2017.
Ons ledenaantal is hetzelfde gebleven, 9 man.
Dit jaar hebben we drie optredens gehad. Niet zoveel, waardoor we
hard hebben kunnen werken aan een nieuw repertoire.
Van onze optredens in 2016 hebben we nieuwe kleding aan kunnen
schaffen, mede dank zij een donatie van DEVO.
Voor 2018 staan er meer optredens gepland, waar we door onze
repetities met een nieuw programma kunnen komen.
De Spilbrekers blijven een heel fijne, gezellige groep, waar we met
elkaar met veel plezier muziek maken.
JAARVERSLAG 2017 OUDERENSOOS
De ouderensoos is iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30
uur. Er is klaverjassen, biljarten en rummikub. Elke laatste woensdag
van de maand is er bingo. De laatste woensdag voor de kerst en aan
het einde van het seizoen is er een gezellige middag met een etentje.
Het ledental is stabiel gebleven.
Jaarveerslag Instuif 2017
Zo even een verslag van de instuif van het afgelopen jaar.
We hebben vanaf Januari tot onze marathon in Mei een redelijke
opkomst gehad Maar er mogen en kunnen er altijd meer bij, wat
ons betreft. Er werd gevraagd of wij de rest van de maand Mei
en Juni nog door kunnen gaan met klaverjassen ,...anders ig het
lange zomer voor veel ouderen. Dat hebben wij ook gedaan en
tot tevredenheid van de klaverjassers Er werd goed gebruik van
gemaakt ...Wij waren toch meestal met 6 tot 7 tafels.
Dus hopelijk kunnen wij dit voortzetten het komend jaar want er is
genoeg animo. Na te zijn gestopt in Juli en Augustus hebben wij de
draad weer opgepakt in September Geregeld 8 tot 9 tafels mogen wij
niet klagen en in December onze Kerst marathon.
Was ook weer een groot succes en iedereen ging dan ook met een
grote of kleine prijs tevreden naar huis En wij wensten iedereen fijne
feestdagen en een gezond 2018 toe.
groetjes van de Klaverjas comm: R.A.C.

14

Mei 2018

DE SPIL

Jaarverslag 2017 “Gemengd koor Evergreens”
Algemeen:
Volgens traditie begon het jaar met de eerste repetitie op donderdag
12 januari gevolgd door een toost op het nieuwe jaar met een
drankje en een hapje. In februari werd er een enquête gehouden
over: repertoire, zangtechniek, niveau, repetitie en kerstconcert.
In maart was er voor het eerst een “Idols” georganiseerd. Dank
aan de CVO-rs die bij elk optreden en repetities van ons koor maar
weer klaar staan om de geluidsinstallatie/ apparatuur of podium
te installeren, en Johan Velthuis voor de verzorging van het geluid
en de prachtige aankleding bij ons kerstconcert. Albert Jan de Boer
met zijn energieke zangles. Wim Luiks voor de prachtige posters.
Er is meegedaan aan de grote clubactie waarbij alle 100 loten zijn
verkocht. Ons combo heeft 4 repetities bij Johan Velthuis gehad.
Repetities:
In 2017 zijn er 33 repetitie avonden gehouden. De repetities
werden goed en enthousiast bezocht; het gemiddelde afwezigheidspercentage bedroeg ca.10%. De aandachtspunten bleven: uit het
hoofd zingen, vernieuwen, uitstraling en discipline.
Ledenaantal:
Het aantal koorleden per 31 december bedroeg 66 , waarvan 20
sopranen, 30 alten, 9 tenoren en 7 bassen.
Concerten:
In 2017 waren er 9 concerten, 2 optredens meer dan in 2016. In
december waren wij bij het afscheid van Hayo Apotheker en het
50-jarig huwelijk van Tineke en Jan Bernard Terpstra. Helaas ging het
kerstconcert van Greunshiem te Leeuwarden niet door. Het gemiddelde
afwezigheidspercentage bij de optredens bedroeg ruim 20%.
Bestuur:
In 2017 is het bestuur 12 keer in vergadering geweest waarvan 2x
met Johan Velthuis.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering is gehouden op 2 februari 2017.
Repertoire:
Het algemene repertoire (behalve het kerstrepertoire) werd in 2017
aangepast. Er zijn 6 nieuwe nummers toegevoegd.
Website/Facebook:
Ronald Postma beheert dit naar tevredenheid.
Instrumentarium:
In 2017 zijn een piano, digitale mengtafel, basversterker en 2 kleine
stageboxen aangeschaft. Johan van der Werf heeft er nog een
flightcase bijgemaakt en een andere flightcase aangepast.
Lief en leed pot:
Wordt beheerd door Maike van der Werf en Martha Twijnstra.
DE SPIL
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Jaarverslag bestuur 2017
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
Jan Bernard Terpstra, voorzitter
Jan Mous, penningmeester a.i. tot 31-03-2017
Stef Kuiterman, penningmeester vanaf 31-03-2017
Gert Verschoor, secretaris
Hans Bruinsma, algemeen lid tot 31-03-2017
Hendrik Huitema, algemeen lid vanaf 31-03-2017
Mirjam van der Kooij, algemeen lid
Cobie Jonkman, algemeen lid
Coby Volberda, algemeen lid
Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:
Financiën:
De Spil heeft het jaar negatief afgesloten i.v.m. o.a. het onderhoud
aan de foyer. Ook is er iets ingeteerd op het eigen vermogen door
minder opbrengsten uit verhuur aan derden.
Investeringen:
De foyer is verfrissend geworden qua nieuwe kleurstelling. Er is voor
de bar en de hal nieuwe vloerbedekking gekomen. De rookruimte is
ook voorzien van een nieuwe vloer en is geverfd.
Gebeurtenissen:
Het gebouw is eigendom van de gemeente en blijft behouden voor de
wijkvereniging. De verhuizing is van de baan.
Er zijn nog steeds gesprekken met de gemeente over huren of kopen
van het gebouw. Alles heeft zo zijn voor- en/of nadeel. Er wordt ook
gesproken over onderhoud en investeringen, zoals zonnepanelen op
het dak.
Zowel de contributie als de prijzen aan de bar zijn niet verhoogd. De
bezetting van de bar door vrijwilligers blijft soms moeilijk. Er is per
01-01-2018 een nieuwe voorzitter van de barcommissie benoemd
door het bestuur.
Leden:
Het aantal leden van de vereniging loopt langzaam wat terug.
De grootste oorzaak lijkt de vergrijzing. Wij hopen dan ook op
initiateven vanuit alle commissies om het tij te keren en verjonging
door te voeren zonder het ten koste te laten gaan van de ouderen.
Website en wijkkrant:
Vooralsnog is besloten om de wijkkrant niet digitaal te verspreiden
onder de leden, op termijn zal dit echter wel gaan gebeuren.
De redacteur is blij met alles wat door een ieder aangeboden wordt
om op de website te plaatsen of via Facebook kenbaar te maken. Als
het maar van doen heeft met de wijk Tinga en/of de wijkvereniging.
Geert Verschoor, secretaris
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Jaarverslag sportcommissie 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
A.B.C Jaarverslag 2017
Ons jaar is weer goed geweest met veel activiteiten, zoals jullie
hieronder kunnen lezen.
Wij willen wel heel graag nieuwe leden verwelkomen voor de diverse
groepen.
28/1 ABC bestaat 30 jaar, mooi feest gehad
22/2 Prachtige film over China door Henk Beskers
Maart Wel ABC gym, geen activiteiten
12/4 Paasmorgen
10/5 Ons jaarlijks reisje, richting Sallandse Heuvelrug
17/5 Vakantie gaat in
4/9 De Yoga is weer begonnen
4/9 Maandagavond gym gestart
6/9 De A.B.C is weer los
7/9 Seniorengym is weer bijeen
20/9 Henk v/d Veer vertelde over Sneek en zichzelf
11/10 Werom yn ´e tiid met Gryt v/d Wal
25/10 Mathilda Wyma over ondervoeding bij ouderen
8/11 Onze topper: Carla Kliffen over de ziekte van Crohn
15/11 Eigen rommelmarkt/hobby markt (ruilen enz)
29/11 Sinterklaas op bezoek, erg gezellig
6/12 Anne v/d Velde ( van Curves) over spierkracht bij ouderen
13/12 Kerststukjes maken met Jan Brandsma en Tineke Faber
20/12 Onze kerstviering, in een prachtige door Appie versierde zaal
Bettie Toering-Koenen
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Graag staan wij even stil bij het overlijden van onze penningmeester/
secretaris dhr. Dirk de Boer en oud clublid mevr. Margo Schultz
In het eerste kwartaal heeft er bij het hospice “de Kime” een serie
foto’s gehangen met als thema weerspiegelingen. Vrijwilligers en
bezoekers van het hospice hebben van deze expositie genoten.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van onze Japanse gast-lid,
zij is in juli weer afgereisd naar haar vaderland nadat zij haar studie
aan de RSG heeft voltooid.
Verder wordt er niet in populariteit ingeboet want dit seizoen zijn
er zes nieuwe leden bijgekomen. Extra blij zijn wij met de twee
jeugdige/jong volwassen nieuwkomers. Dit jaar sluiten we af met
twintig fotoclubleden.
De fotoclub heeft een nieuw logo laten ontwerpen door een student
aan de Friese Poort richting design
Uit een aantal schetsen van Thomas Capoozi is bovenstaand
design gekozen. Aan de invulling van de bijéénkomsten is ook dit
jaar niets veranderd; de leden komen elke dinsdag op de oneven
weeknummer bij elkaar in de Spil. Deze avonden worden afgewisseld
door het beoordelen van foto’s met eerder vastgestelde thema’s en
workshops/oefenavonden. Buiten deze bijéénkomsten worden er in
kleinere groepjes geoefend met onze studio flits set of gaan de stad
in om bijvoorbeeld nachtfoto’s te maken. Op deze manier proberen
we elkaar te stimuleren en het fotograferen op een hoger niveau te
brengen.

Jaarverslag 2017
Voorzitter: Annet Lutz (aftredend 2020)
Secretaris: Frits Ringma (aftredende 2018)
Penningmeester:Wim Hoexum (aftredend 2019)
Leden aantal: 14
leden montagegroep: 10
Bestuursvergaderingen worden 4 keer per jaar gehouden.
Afgelopen jaar is weer een zeer productief jaar geweest, waarbij
veel interessante dingen zijn gedaan. Van de Gemeente Súdwest
Fryslân hebben wij weer subsidie toegewezen gekregen voor ons 10e
Internationaal Speelfilmfestival in 2018. Wat opnieuw in Cine Sneek zal
worden georganiseerd en dit jaar voor het eerst een mooi geld bedrag
van De Jansen Stichting. De Website wordt druk bezocht en volledig
bijgewerkt door onze webmaster Tjerk Joustra en is duidelijk voor
een ieder die belangstelling heeft voor Video Filmclub “Windjammer”.
Wij hebben twee gast sprekers gehad. Auke en Rudi die met films en
techniek ons weer heel wat interessante zaken hebben laten zien. Een
lezing van Natuurfilmer Hilco Jansma. Hij liet een film zien van het
stadspark in Groningen. Prachtige beelden van natuur en de beesten
daar in het park. Ook liet hij een film zien over de natuur en fauna in
het Paul Krugerpark in zuid Afrika. Mooie beelden waarvan wij ook weer
wat van kunnen leren. Een interessante clubavond bij een clublid thuis.
Uitleg over zijn werk als kunstschilder Jan Reus in IJlst. Voor onze club
zelf hebben o.a. gewerkt met het groene doek waardoor je prachtige
filmbeelden kan maken. Een prima leerstoel om hiermee verder te
kunnen werken. Onder leiding van Ype van der Werf van de gemeente
Sneek hebben we mooie een rondleiding gemaakt in het Rasterhof park
en uitleg gekregen over flora en fauna. Ondanks laat in het seizoen was
het toch frisse mooie avondsessie. Ons clubuitje was naar Dokkum en
daar met een stadsgids een rondleiding gemaakt met een stadsgids
door Dokkum. Leden hebben het afgelopen jaar veel gefilmd en op
de clubavonden vertoond. Wij hebben een lezing en gepresenteerd
gekregen van Rudie Boon en Jaap Kiers waarbij uitleg werd gegeven over
filmen en technieken daarbij (zeer interessant) De film over Canada van
Ria Stoepker en Rika heeft gemaakt, ook deze film kreeg veel lovende
woorden. Op onze open filmavond (welke ook in de Sneek courant te
lezen was) kwamen toch een aantal mensen ons met een bezoekje
vereren. Zelf kwam iemand uit IJlst die ook zeer veel interesse toonde
voor dat geen wat wij binnen onze filmclub presteerden ( wie weet
mogelijk een nieuw lid?) Tot slot: Met een relatief kleine groep actieve
leden kan je veel bereiken, dit geld ook voor onze montage groep
op vrijdagmorgen waar films worden gemonteerd en gedigitaliseerd.
Voorzien van tekst en muziek en ook de oude super 8 films worden over
gezet van analoog naar digitaal. Wij zien dan ook met belangstelling uit
naar 2018 en hopen op veel mooie beelden en films .
Video filmclub “Windjammer”
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JAARVERSLAG 2017 Fotoclub De Spil
Dit jaar bestaat de commissie van de fotoclub uit de volgende
personen
Voorzitter:
dhr. Huitema
Penningmeester: vacant, waargenomen door dhr. Huitema
Secretaris:
vacant, waargenomen door dhr. Huitema
Webmaster:
dhr. Romberg
Facebookpagina: dhr. Huitema
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Jaarverslag sjoelclub 2017
Onze jaarlijkse activiteiten van de sjoelclub zijn o.a.:
*De competitie van de sjoelclub. ( op elke maandag vanaf 19.15 uur
tot ca. 22.15 uur.)
*Driemaal per jaar worden er regio wedstrijden gehouden in
Oudega(SWF) Je moet je dan wel aanmelden bij de Alg. Ned
Sjoelbond en hiervan lid worden. Wie zich individueel plaatst voor
het N.K.(Ned.Kampioenschappen), kan hier aan mee doen in
Barneveld. Ieder in zijn eigen klasse.
*Verder vindt er twee maal per jaar een uitwisseling plaats met
de sjoelclub uit Balk. Deze uitwisseling is in de maanden maart en
november.
*De strijd om de supercup, waaraan ook leden van de sjoelclub uit
Balk mee mogen doen, wordt gehouden in het begin van de maand
mei en gaat over 3 avonden.
Onderstaand het activiteitenprogramma van 2017:
januari: We beginnen dit jaar met een ledental van 21 sjoelers.
(14 dames en 7 heren) Wat betreft de regiowedstrijden, die in
Oudega(SWF) worden gehouden, hebben zich 5 mensen gemeld
om mee te doen aan de regiowedstrijden, die worden gehouden
in Oudega(SWF). De eerste twee wedstrijden worden deze keer
gehouden op 4 en 11 februari.
Normaal gesproken wordt de eerste in januari gehouden, maar
wegens weersomstandigheden kon dit toen niet doorgaan.
Verder zijn er geen bijzonderheden te melden deze maand.
februari/maart: In februari is de 1e en 2e voorronde van de regio
wedstrijden gehouden in Oudega (SWF).
De uitslag na twee zaterdagmiddagen (in totaal 4 ronden) is als
volgt: In groep F is Leo van Klaveren geeindigd op plek twee met een
gemiddelde van 117.40 punten In groep J is Bokke v.d. Brug op de
eerste plaats geeindigd met een gemiddelde van 101.83 punten.
Op 21 maart is de Sjoel-derby “De Spil tegen Balk” gehouden.
Sneek heeft de wisselbeker weten te bemachtigen en individueel is
Wiepie van Oosten er met de eerste prijs vandoor gegaan en Dini
Spijker heeft de tweede en Anna Homma van de Balkster sjoelclub
heeft de derde prijs mee genomen.
april: In april wordt er nog enkele keren gesjoeld voor de competitie,
met als slotavond nog een gezellig etentje en daarna een speluurtje.
Tevens worden de gewonnen bekers van het seizoen uitgereikt.
Diny Spijker is als hoogste geeindigd in de competitie met 8620
punten. Margriet heeft de 2e plek met 6517 punten en Atsje de Boer
is als derde geeindigd met 6276 punten.
De strijd tussen de 8 periode kampioenen is gewonnen door Carla
Kliffen en Johnny Postma Carla is de winnares van de groep sjoelers
in de categorie < 110 punten.

Johnny is winnaar van de groep sjoelers in de categorie > 110
punten.
mei: In de maand mei is de strijd om de “Supercup”, waaraan
ook drie sjoelers van Balk mee doen. Deze match gaat over drie
avonden (1,3 en 9 mei) De drie prijzen,die te verdelen waren zijn
voor de sjoelers van De Spil. 1e prijs Sjef Swaalf, 2e prijs Yvonne
Swaalf, 3e prijs Wiepie van Osten. De eindwedstijd tussen de periode
kampioenen is ook beslist. < 110 is gewonnen door Diny Spijker
(585p) > 110 is gewonnen door Dicky Huisman (355p).
juni/juli/augustus: vakantietijd
september/oktober: 11 september zijn we weer met het nieuwe
seizoen begonnen. Bij de meesten van ons is hun sjoelgemiddelde
iets veranderd vanwege hun eindscore van het vorige seizoen.
Verder is er weinig nieuws te melden. Meestal beginnen de overige
activiteiten in november.
november: Dinsdag11 november is er weer de jaarlijkse “derby”
geweest tussen club Balk en De Spil De individuele uitslag is: 1e
Margriet Eekma, 2e Wiepie van Oosten (beide van De Spil) 3e is
geworden Akke van de sjoelclub Balk.
december: Op maandag 11 december hebben we met elkaar als
sjoelers een feestelijke avond gehad. Vooraf een heerlijk etentje,
met na de pauze even gezellig “koppelsjoelen”. Bij elke sjoelbak
hoort een koppel van twee sjoelers, die elk een beurt sjoelen en
dan de behaalde punten opschrijven. Er worden 2 keer 10 bakken
gesjoeld. Na afloop hiervan worden de gescoorde punten genoteerd.
De hoogste vijf koppels mogen na afloop een kado uitzoeken. Bokke
v.d. Brug is hier niet bij aanwezig, hij is met z’n vrouw drie maand
naar zijn zoon in Canada. Na afloop hiervan hebben we nog even
na getafeld. Al met al is het een gezellige avond geworden. Op de
laatste sjoelavond 18 december wordt niet alleen voor de competitie
gesjoeld, maar ook nog voor de laatste week van 2e periode.
Een periode bestaat uit meestal 7 sjoelavonden. De winnaar van deze
periode krijgt een envelop, met daarin een felicitatiekaart en vijf
euro. (een seizoen bestaat uit 4 perioden)
De activiteiten in 2018 zullen weinig verschillen met die van
het afgelopen jaar. Wat betreft de drie regiowedstrijden, die in
Oudega(SWF) worden gehouden, is Bokke v.d. Brug nog de enige, die
mee doet in Oudega, zoals het er nu voor staat. De overige sjoelers,
die hier nog aan mee deden hebben zich hiervoor definitief afgemeld.
Ons ledenaantal van de club bestaat ook eind dit jaar uit 21 leden.
(14 dames en 7 heren) Dit is op dit moment wel het maximale aantal
mensen, welke we kunnen plaatsen!
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En nu is de actuele stand v.d. groep < 110

Sjoelkrant
Sjoelkrant BIJDRAGE 2018
De jaarlijkse Derby tussen club BALK en club de Spil :
Nou dat was een gezellig festijn; van Balk kwamen maar liefst 9
mensen, wel erg laat aangemeld , maar het was uiteindelijk een
spannende wedstrijd waarvan de prijzen als volgt “vielen” ( na
grondige hertelling van Dicky)
de 1e prijs (goud) met ruim 900 pt bonus Attje Postma,
de 2e prijs (zilver( met ruim 700 punten Sjef Swaalf
de 3e prijs (brons) viel bij Balk namelijk Jettie Hoekstra
De tussen-stand voor de groep > 110 is :
Plaats:

Naam:

1

Attje Postma

3328

2

Yvonne

2700

3

Carla

2496

4

Leo

2430

5

Dicky

1240

6

Trientsje

984

7

Sjef

956

8

John

630

9

Jan

357

1

Roelie

3118

2

Wiepie

2521

3

Diny

2299

4

Margriet

2084

5

Cobie J

1903

6

Coby V

1330

7

Siemen

1329

8

Johan

1010

9

Attsje B

759

10

Antje

143

11

Hinke

101

12

Bokke

-327

Diny is periode-kampioen van de laatste periode !!!
GEFELICITEERD !!
Wij zijn benieuwd en .......ook zal de afsluitings-avond weer “gevierd”
worden met een heerlijke “chinese-maaltijd”
geregeld door onze penningmeester Carla !! ( chapeau!)
Uw sjoel-korrespondent

Attje is periode-kampioen van de laatste periode !!
GEFELICITEERD !!
Wel, we zijn alweer bijna aan het eind van het sjoel-seizoen
en hebben inmiddels de ( koude) paasdagen achter de rug.
(( even een kleine rectificatie van het vorige nummer; er stond
abusievelijk bij de groep > 110 de naam van Attje Postma (nr.1) niet
correct vermeld, excuses hiervoor ))

ABC
Wat vliegt de tijd, de vakanties staan alweer voor de deur.
Zo hebben wij van de ABC weer een heel gezellige Paasmorgen
gehad. De tafels leuk versierd, met lekkere dingen. Advocaat met
een lekkere dot slagroom, frisdrank, koffie en thee.
Met Sinterklaas warme chocolademelk, bij de Kerst hoort glühwein,
Pasen een advocaatje, dat maakt het allemaal gezellig.

Tevens gaan aan het einde van het seizoen de diverse periodekampioenen de strijd met elkaar aan om algeheel club-kampioen
te worden, dat zal me een wedstrijd worden hoor !@!.. want als
wij bijvoorbeeld kijken naar de goede uitslagen van de wedstrijd
Balk <> de Spil dan gooien toch vele van onze leden best een goed
resultaat.

Nu gaan we ons weer opmaken voor het jaarlijkse reisje op 9 mei
as,dat is ook altijd een fijne belevenis. Als het maar mooi weer is,
we hebben de laatste jaren heel vaak prachtig weer gehad, en hele
mooie reisjes.
We zien wel hoe het komt, het plezier is er altijd, weer of geen weer.
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We hopen dat jullie een hele fijne zonnige vakantie mogen hebben
en dat we elkaar gezond en wel weer in september in de Spil zullen
ontmoeten.
Mei 2018
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AMATO Theatergroep

ADVERTENTIE:

Theatergroep AMATO.
(sinds kort onderdeel van de Spil )
In het weekend van 17 en 18 maart heeft de
pas opgerichte Theatergroep Amato zijn eerste
voorstellingen gegeven. De vuurdoop voor
de spelers was op zaterdag 17 maart in het wijkgebouw “De
Schuttersheuvel”. Waar we prima werden ontvangen door de
vrijwilligers, met name Gerrit Nieuwland, nogmaals dank hiervoor.
Een kleine honderd mensen zagen in de Schuttersheuvel de
opgevoerde Eenakter “Tearoom Fantasy”. Hier was de organisatie
al zeer verheugd over het aantal toeschouwers wat hier op af was
gekomen.
Maar op zondagmiddag 18 maart, in het wijkgebouw van de Spil
werd dit aantal ruim overtroffen. De door Appie Batstra klaargezette
stoelen bleken niet voldoende en moesten er stoelen bij geplaatst
worden. Rond de 120 mensen waren op deze zondagmiddag
afgekomen op de Spil. De organisatie kan dus terugkijken op een
prima weekend.
De samenwerking bij de Spil verliep dermate goed, dat er afgelopen
weken een overeenstemming werd bereikt, om onder de vlag van de
Wijkvereniging De Spil door te gaan met de Theatergroep.
Zodra er in de toekomst concrete plannen zijn voor een nieuw stuk,
zal er via het boekje van de Spil en natuurlijk op de Website van de
Spil, aandacht aan worden besteed.
Tot slot willen wij alle vrijwilligers die aanwezig waren op 17&18
maart, nogmaals hartelijk dank zeggen. En in het bijzonder een
woord van dank voor Appie Batstra die in z’n ééntje alle stoelen heeft
klaar gezet, maar ze ook allemaal alleen weer heeft opgeruimd.
Top Appie
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Van de Evergreens

Instuif
Maandag 14 Mei klaverjas marathon aanvang 9.30. Wij starten zo
als altijd met koffie en gebak, vanaf 9,30 in de foyer. De klaverjas
marathon begint om 10.00 uur. De afgelopen maandagen waren
redelijk bezocht , en U kunt daar ook bij zijn. Als U lid bent of word
dan kunt U elke maandagmiddag mee klaverjassen
Waar ???? in de SPIL Molenkrite 169 naast de Jumbo.
En we hebben 1 x in de maand op de derde vrijdag avond ook
klaverjassen. Als U lid bent of word dan zijn er tal van mogelijk
heden om ook aan andere activiteiten mee te doen.
Wij gaan door met klaverjassen tot de laatste maandagmiddag
van JUNI.. Dan stoppen wij even. En beginnen wij weer de eerste
maandag van September. Voor zover het laatste nieuws van de
Instuif. Rest ons nog de lieve mensen beterschap te wensen en
hopelijk weer tot ziens in September En wensen een ieder een hele
fijne vakantie.
Groetjes van de Instuif comm: R.A.C.

ADVERTENTIE:

Het voorjaarsconcert is weer achter de rug.
Het was een hele happening ondanks de concurrentie van de eerste
mooie dag van het jaar. Het begon al met het maken van een nieuwe
persfoto op het talud van de houten brug. Voor dat iedereen staat,
maar het is vrij snel gelukt. Daarna het zingen voor toch zo’n 100
toehoorders. Er waren enkele primeurs bij, waaronder 2 nummers
uit Ja zuster, Nee zuster. Beide 4- stemmig gearrangeerd door Johan
Velthuis, onze dirigent en het nummer You’re the voice van John
Farnham, waarbij de toch al zo kleine bassectie ( 6) opgedeeld wordt
in 2 partijen. Gelukkig versterkt. Voeg daarbij een soliste en je hebt
zo een 6-stemmig muziekstuk.
De Evergreens werken richting zomerreces. Wij hebben nog 2
optredens gepland staan:
Zat. 28 april van 15.00–16.30 in het Bonefatiushuis te Sneek.
Zon. 6 mei samen met het Prokkelkoor te Leeuwarden 13.30–15.30.
Het Prokkelkoor is een koor van verstandelijk beperkte (jonge)
mensen, die een eigen koor hebben via hun opleiding. Wij hebben
al samen geoefend in de Spil en het enthousiasme sprong eraf. Wij
gaan op voor een mooie uitvoering, waar we samen, maar ook apart
van elkaar zullen optreden. De eerste helft van het jaar zullen we
afsluiten met een BBQ bij de nieuw verbouwde boerderij tot studio
en atelier van onze dirigent Johan Velthuis. Het 2de gedeelte van
het jaar start weer in september in ons wijkgebouw de Spil voor de
optredens in de Ielanen te Sneek op donderdag 20 september en op
donderdag 11 oktober samen met het shanty koor Bruskoppen in de
Martenskerk te Scharnegoutum.
En dan gaan we ons voorbereiden op de kerst 2018.
Tussendoor zijn wij driftig op zoek met acties naar “jongeren” (2050 jarigen), die ons koor willen komen versterken. Met name bij
de sopranen en de bassen en in mindere mate bij de tenoren en de
alten zijn stemmen nodig. Zie je kans waar. Altijd al willen zingen,
probeer ons uit.
Info via www.evergreenssneek.nl of op Facebook.com: facebook.
com/evergreenssneek/
Of kom gewoon vrijblijvend langs op onze oefenavond, elke
donderdag van 19.45 – 22.00 uur in het wijkgebouw de Spil,
Molenkrite 169 te Sneek (wijk Tinga). Begin september starten we
weer.
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AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is het zover, dan treedt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in werking. Wellicht heeft u er al iets van
vernomen in de diverse media.
Een hele mond vol, maar wat houdt het in:
Concreet regelt deze Verordening binnen de EU de bescherming
van persoonsgegevens, die worden verwerkt door o.a.
ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Dit ongeacht de
grote van de onderneming en/of stichting en vereniging. In de
Verordening zijn verplichtingen opgenomen voor de verwerker van
persoonsgegevens, maar ook rechten voor personen inzake hun
eigen persoonsgegevens.
Geldt de verodering voor de Wijkvereniging?
Jazeker, omdat de Wijkvereniging ook persoonsgegevens verwerkt.
Dit om voor onze activiteiten de ledenadminstratie te voeren en u als
lid te voorzien van informatie, zoals deze wijkkrant.
Wat moet de Wijkvereniging zoal doen als gevolg van de
Verordening:
Omdat ook wij op een betrouwbare manier met uw
persoonsgegevens om willen gaan, zijn wij op dit moment diverse
verplichtingen aan het implementeren binnen onze Wijkvereniging.
Hierbij valt te denken aan een beleid omtrent de verwerking
en bewaring van persoonsgegevens voor het bestuur en de
commissies, maar ook een privacystatement voor op onze website.
Middels dit statement wordt transparant weergegeven waarom wij
persoonsgegevens verwerken en bewaren en op welke manier wij
deze beschermen.

hoe worden deze persoonsgegevens opgevraagd bij de leden
(op papier, mondeling);
Is er ook sprake van een expliciet akkoord voor het verkrijgen
van de persoonsgegevens (op schrift)?
op welke wijze worden deze persoonsgegevens verwerkt en
bewaard (op papier, computer);
door wie zijn de persoonsgegevens in te zien;
wordt de informatie gedeeld en op welke wijze?
Deze informatie graag doorgeven via de volgende
mailadressen:
penningsmeester@despilsneek.nl
financien@despilsneek.nl
Alvast dank aan de besturen van de commissies voor het delen
van hun informatie. Op deze manier krijgen wij een volledig beeld
van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden binnen de
Wijkvereniging.
Wij kunnen dan beoordelen op welke wijze de Wijkvereniging risico
loopt in de bescherming van de persoonsgegevens en eventueel
maatregelen formuleren om niet acceptabele risico’s te verkleinen.
Op die manier kunnen wij voldoen aan de vereisten in de
Verordening, maar belangrijker nog op een zorgvuldige manier
omgaan met de persoonsgegevens en uw privacy.
Vragen en/of opmerkingen:
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u contact
opnemen met onderstaande bestuursleden:
Stef Kuiterman en Mrjam van der Kooij

Verzoek aan de commissies:
Om te zorgen dat wij als Wijkvereniging in het geheel (dus inclusief
commissies) voldoen aan de Verordening willen wij graag inzicht in
de verwerking van de diverse persoonsgegevens door de commissies.
Daarom het volgende verzoek:
Graag per ommegaande en uiterlijk voor 10 mei a.s. verzoeken wij
de besturen van de commissies binnen de Wijkvereniging ons de
volgende informatie te verstrekken:
een inventarisatie van de persoonsgegevens die worden
verwerkt door de commissies
(graag in detail aangeven. Te denken valt aan naam, adres,
telefoonnummer, bankrekeningnummer, etc?);
28
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Bar Commissie
Alweer een jaar voorbij en er is al weer veel gebeurd
In September heeft Leo al een groot deel van de kantine over
genomen. En hebben we samen al heel veel werk verricht. En ik heb
er ontzettend veel zin in dat hij dit wil doen
Tot zover gaat het prima heel veel ideeën hoe hij het wilt doen.
Daar zijn wij altijd heel blij mee, want je wilt niet vastroesten
maar dat gebeurt niet .En nu is het fijn dar er een frisse wind door
heen gaat.
Ik wens Leo dan ook heel veel succes de komende jaren en met Cora
aan zijn zij komt het helemaal goed.
groetjes Coby Volberda

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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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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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

Mei 2018

Kinderdansen

18.45-19.45

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

34

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)
Mei 2018
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ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
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