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Jaargang 45, December 2018/
                         Januari 2019

KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 JANUARI !

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil
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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 Hoexum 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 Dolf de Boer 06-23870855
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter

SAMEN ETEN , IS SAMEN GENIETEN!
Dit is alweer het laatste artikel van het jaar 2018!
Wij hebben veel gesprekken gevoerd met ambtenaren van de 
gemeente SWF. De koop en huur voorstellen hebben wij afgewezen 
dit is voor ons niet op te brengen. Wij hebben de gemeente laten 
weten dat wij voorlopig niet in gesprek willen. De reden: er is 
geen geld voor noodzakelijk onderhoud, vanmorgen heb ik uit 
betrouwbare bron vernomen dat de gemeente raad accoord is 
gegaan met het verlenen van een budget van € 235.000 het is de 
bedoeling dat alle wijkverenigingen en dorpshuizen worden door 
gelicht door een bureau dat door de gemeente wordt ingehuurd. 
De Gemeente wil De Spil als Pilot {voorbeeld} laten controleren. 
Men gaat kijken naar het functioneren van de bestuursleden, de 
administratie en de activiteiten, men wil onderzoeken naar de 
leefbaarheid op de langere termijn. Het bestuur heeft besloten dat 
wij dit niet als eerste vereniging op ons zullen nemen. De Gemeente 
heeft de afgelopen tien jaar correspondentie, jaarverslagen en 
andere stukken ontvangen!

De tekst bovenin zegt genoeg ! !

Afgelopen dinsdag werd voor het eerst een maaltijd geserveerd 
in De Spil er kwamen 42 leden op af dit is in het kader om de 
vereenzaming van de mens tegen te gaan. Het was een geslaagde 
avond het volgen de eetfestijn is de derde dinsdag in januari 2019 de 
15e januari! de meeste leden die aanwezig waren hebben zich alweer 
opgegeven. Zij waren enthousiast over het gebodene! Het was erg 
lekker! Wij rekenen erop dat u in grote getale aanwezig zal zijn.

Rest mij nog u te vertellen dat De Spil gesloten is van 22 
December tot en met 5 Januari met uitzondering van 26 December 
[Tweede Kerstdag in verband met het Kerstconcert van ons koor 
“Evergreens”].

Het bestuur wenst u een mooie feest maand, gezellig samen zijn en 
een voorspoedige start IN 2019

Jan Bernard.
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Jaarverslagen oproep

Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 14 december 2018  
en

Vrijdag 11 januari 2019.

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

We gaan weer beginnen:
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 
november a.s. 
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuke 
avond hebben. De volgende  bingo avond is op de 2e vrijdag van 
februari.(8 februari)
De Kiencommissie.     

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Oproep, oproep, oproep, oproep

Er wordt gezocht naar 2 personen, mannen en/of 
vrouwen, die de drukker van de wijkkrant Jan Mous 

willen/ kunnen assisteren. 
Inlichtingen bij Jan Mous, mori@home.nl

Mededeling uit het bestuur
De Spil is gesloten van 22-12-2018 t/m 

6-1-2019
Uitzondering: 26-12-2018

Vanuit het secretariaat:

1ste aankondiging insturen jaarverslagen 2018 van de 
commissies
Graag voor medio februari 2019 (18-2)
secretariaat@despilsneek.nl

uw secretaris Gert Verschoor

Dringende oproep!

Wegens vertrek van een aantal medewerkers doe ik een 
dringend oproep aan iedereen om één à twee keer per 

maand (in overleg) bardienst te draaien. In week 45 (6 t/m 
8 november) heb ik 4 avonden achter de bar gestaan. Wel 

gezellig, maar ik wil wel een keer een avondje thuis zijn. Kom 
alsjeblieft een keertje een avond meehelpen. Je kunt je bij mij 

aanmelden.

Vriendelijke groeten,   Leo
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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.

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!

Deze keer een foto uit de serie Stilleven/product fotografie. De hele 
serie staat op de Facebookpagina van Fotoclub de Spil. 
Fotograaf: Wiebe Faber
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Dolf de Boer volleybal aukjedolf@zonnet.nl 06-23870855

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

Het is amper te bevatten, dat ik nu alweer bezig ben met de copy te 
schrijven voor de wijkkrant van december.
Het voelt of zijn we nog maar net begonnen met het nieuwe seizoen 
en toch, wanneer U dit leest zijn we alweer 3 1/2 maand enthousiast 
aan het sporten.
Op dinsdag 11 december a.s. evalueren wij weer met al onze 
enthousiaste leiders(sters) de eerste maanden van dit sportseizoen, 
zodat wij voor het nieuwe jaar weer volledig inzicht hebben van al 
onze sporturen. Maar natuulijk eind december eerst even uitblazen 
tijdens de kerstvakantie.

Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 t/m maandag 7 
januari 2019.

Dus vanaf dinsdag 8 januari gaan we weer met frisse moed van 
start. Had U goede voornemens voor het nieuwe jaar bijv. meer 
bewegen: Kom dan sporten bij “De Spil” Vele mogelijkheden - 
Diverse sporten. Zie de volledige sportrooster (Dagen/uren) op 
pagina ..

Gevonden “Vergeten” voorwerpen.
Het is echt onvoorstelbaar wat er ook nu weer is blijven liggen in de 
sportzaal en de kleedkamers aan shirts, broekjes en handdoeken 
e.d.
Wij proberen altijd alles, maar nu raakt onze “opslag” vol. De opslag 
van deze goederen bevindt zich in de ruimte van het invalide tailet. 
Deze is te vinden tegenover de dameskleedkamer, in de gang naar 
de foyer. Wij stellen jullie in de gelegenheid tot de kerstvakantie om 
te zien of het verloren of vergeten voorwerp van je erbij ligt.
In het nieuwe jaar gaat alles naar een goede doelen aktie en 
beginnen we weer met een schone lei.

Wij wensen een ieder hele fijne kerstdagen en bijzonder sportief en 
gezond 2019
De Sportcommissie
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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:

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

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:

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE:

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:



DE SPIL                          December 2018/Januari 2019       15                          December 2018/Januari 2019                              DE SPIL14

Ouderensoos

Van de Evergreens
Voor het koor loopt het al weer tegen de kerst aan. Wij zijn 
druk bezig met het instuderen van nieuwe kerstliederen of 
“oude” in een nieuw jasje.
Het koorproject heeft uiteindelijk 8 dames opgeleverd, die in 
ieder geval tot aan de kerst blijven en ook volop meedoen met de 
kerstconcerten.
Het concert op woensdag 26-12-2018, aanvang 11.00 uur lijkt 
een heus spektakel te worden. Het projectkoor(incl. rest van het 
koor) voor de pauze. En na de pauze met verloting, de meer oude, 
vertrouwde nummers uit ons repertoire en dat allemaal begeleid 
door het combo. En als klap op de vuurpijl een optreden van ons 
kinderkoor, althans dat is ons streven.
Het Dickens festival in Lemmer begint qua aankleding van het koor 
ook bijzonder te worden. Van elk koorlid wordt verwacht, kleding 
aan te hebben wat in die tijd ook gedragen werd. Een complete 
metamorfose. Wij zijn in Lemmer op zaterdag 15-12 van 16 tot 
21.00 uur. Wij treden dan op één locatie in de buitenlucht op een 
overdekt podium en wisselen dat af met een ander koor.

Om alvast vooruit te kijken naar 2019 het volgende:
Op zondag 7-april is ons voorjaarsconcert en op zaterdag 11 mei 
een optreden in het Atrium van het Bonefatiushuis.
Er worden nog (steeds) kinderen gezocht voor het kinderkoor.

• Repetities: elke donderdagmiddag van 16.45 tot 17.45 uur in de            
grote zaal van de Spil
• Er is nog plaats voor nieuwe leerlingen(leeftijd 7-12 jaar); zij 
mogen zonder verdere verplichting 2x meedoen om te kijken of het 
iets voor ze is
• Meer informatie over liedjes, werkwijze, kosten, enz. vindt u op 
de website van de Evergreens: www.evergreenssneek.nl onder de 
button kinderkoor
• Het streven is er naar om de kinderen met het grote koor mee te 
laten doen op het kerstconcert en het voorjaarsconcert

Ook voor het “volwassen” koor zijn nieuwe leden van harte welkom 
met name mannen. In de groepen sopranen, tenoren en bassen 
kunt u/kun je je hart ophalen met zingen. 
Daarnaast schijnt het nog gezond te wezen 
ook.
Tot ziens op één van onze concerten om te 
luisteren of nog leuker mee te doen met 
ons.
Gert Verschoor, 2de bas

Nieuwjaars tournooi.

Op 8,9,10 Januari is er een Biljart tournooi in de Spil,
Aanvang 19.00 uur.

De wedstrijden worden gespeeld op de avonden, afhankelijk van de 
opgave wordt er in poule gespeeld over verschillende avonden en op 
de laatste avond de finale, er zijn leuke prijzen te winnen.

De gemiddelden worden berekend over 25 beurten, en de indeling zal 
dan aan de hand van de gemiddelden gemaakt worden zodat ieder 
een eerlijke kans krijgt voor de finale.
Dus lijkt het u/ jou leuk om mee te doen geef je dan zo snel mogelijk 
op met je gemiddelde.

via de mail  johanmunsterman@live.nl of 0657707218.

Biljarten

Het einde van het jaar is weer in zicht.
De laatste middag van de ouderensoos 
is op 19 december.
We wensen iedereen mooie feestdagen 
en hopen u allen in het nieuwe jaar 
weer te zien.

De sooscommissie.
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Wanneer dit boekje bij u in de bus valt dan zijn wij bijna met de 
najaarscursus geëindigd. Het nieuwe werk wordt dan weer in de 
grote zaal opgehangen. De dames hebben goed werk geleverd, 
want er zijn pronkstukjes bij. Het is de moeite waard om ze te gaan 
bewonderen.
De maand December is voor ons een “ rustmaand “. Dan zijn er 
andere creativiteiten , zoals de pakjes origineel verpakken voor 
Sinterklaas of Kerst, mooie kerstkaarten produceren, om niet te 
vergeten de feestelijke dagen met allerlei heerlijke verwennerijen die 
moeder met de kinderen zelf hebben gebakken en bereid. Misschien 
wel samen met elkaar een fijne wintervakantie uit gedokterd. Dus 
zo’n rustige tijd is deze maand ook weer niet. Terwijl men zo aan 
het eind van het jaar toch zichzelf de tijd zou moeten gunnen voor 
bezinning.

In ieder geval beginnen wij komend voorjaar met de volgende 
cursus op dinsdag- en vrijdag middag 15 en 18 Januari 2019 van 
13.30 – 15.30 uur in het achterste lokaal van de Spil. De kosten 
bedragen € 50,= te betalen voor de eerste les onder vermelding van: 
schilderen. Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij onderstaand 
telefoonnummer.

Ik wens u, ook namens de cursisten gezellige feestdagen en een 
zinvol 2019.

Sietske Kuijpers- van Wijk
Tel: 0515 412946  

Schilderen Samen eten, samen genieten.

Hallo allemaal
 
Om even terug te komen op het etentje Dinsdag 13 November...
Dit was in een woord geweldig ,,Wat hebben wij heerlijk gegeten .
Het was in een woord af bedankt  CATERING SNEEK.
 
15 Januari 2019 is de volgende avond die georganiseerd wordt
En deze keer Stampotten met een bal gehakt en worst  en jus.
Hou het in de gaten want op dit moment weet ik niet wat de pot 
schaft Zuurkool en Boerenkool
We houden het in de gaten op het prikbord  Wij hebben ons alweer 
opgegeven voor Januari
Met 41 personen was het een geweldige en een gemoedelijke sfeer 
EN GEZELLIG
Er kunnen er altijd meer bij ...Dus kom ook langs en geef je op....
 
bij Leo Brouwer aan de bar ....in de SPIL.
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: Kinderdisco

wenst iedereen een Fijne Kerst 
en een Gelukkig Nieuwjaar!
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Sjoelkrant

Sjoelkrant  seizoen  2018-2019 

Beste lezers en lezeressen, hierbij weer mijn verhaaltje en 
wetenswaardigheden m.b.t. het sjoelgebeuren, nou we zijn als 
vanouds enthousiast bezig en hebben de 1e periode met plezier 
afgesloten en de tussenstand is geworden;
op de 1e plaats in de groep > 110  Attje Postma
en op de 1e plaats groep < 110  Bokkje v.d. Brug
Zeker voor Bokke dé opsteker van de maand en.....
Bokke is bovendien goed opgeknapt en hij sjoelt weer fanatiek mee, 
fijn toch voor hem en ga zo door!!
Beiden van harte gefeliciteerd en nu maar volhouden.....

Hieronder volgt de actuele competitie-stand sinds wij
dit sjoel-seizoen in september zijn gestart :

Plaats: Naam:
1 Attie P 3300
2 Bokke 2888
3 Roelie 2086
4 Wiepie 1905
5 Margriet 1760
6 Yvonne 1350
7 Leo 1278
8 Sjef 1276
9 Dicky 1235

De wintertijd is weer ingesteld, nou valt mee toch??
Het was plots weer ‘n uurtje langer slapen....

Vervolg van de competitie-stand 
10 Diny 1203
11 Johan 754
12 Antje 326
13 Attje B 48
14 Coby V -12
15 Cobie J -375
16 Carla -1240
17 John P -1788
18 Jan -2492

LET OP DE STAND IS VANAF 12 NOVEMBER !
( tevens laatste uitgave voor 2018 )

De eerste winter-perikelen hebben zich rond de maandwisseling 
voorgedaan ( nachtvorstje - 1)
maar zo heeft elk seizoen z’n bijzonderheden...
 

Ziekenboeg:  

Dinie is weer helemaal opgeknapt en, Coby heeft even 
een “dipje” en moet het even wat rustiger aan doen en 
Hinke kan tot nader bericht nog niet sjoelen.... 

Sjoelderby Balk < > de Spil ; dit evenement wordt verschoven naar 
maart 2019.
Wellicht wat vroeg maar vanaf deze plek alvast prettige feestdagen 
gewenst en een goede jaarwisseling!!

Uw sjoelcorrespondent
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De videocursus is gestart op de maandagavond.Alles wat belangrijk 
is om een mooie film te maken komt aan de orde. Zoals camera 
standpunt, over de as gaan, macro, witbalans, gulde snede, diepte 
scherpte, tuinsproeien en nog veel meer. Snap je al die termen niet? 
Geef je dan op voor de video/film cursus in het voorjaar. Dat kan via 
het e-mail adres videoclub2001@home.nl

11 december. Op deze avond gaan we de Sinterklaas 
opnamen bekijken. Heb je nostalgische filmbeelden 
of nieuwe van het  Sinterklaasfeest? Of filmbeelden 
wat met met Sinterklaas te maken heeft. Neem die dan 
mee en laat je filmpje zien. Ben je nog geen filmclub lid, 

maar heb je wel een leuk kort filmpje. Dan mag de film aanmelden 
via het videoclub e-mail adres en op 11 december op onze clubavond 
je filmpje op grot scherm laten zien.

18 december een extra clubavond. We sluiten 2018 af met een 
gezellige avond. Partners zijn op deze avond ook welkom!  We heben 
weer lekkere hapjes en drankjes en een filmpje.

8  januari 19.30 1e clubavond in 2019. 
We hebben nog geen programma. In elk geval gaan we afspraken 
maken voor het maken van een speelfilm. We hebben twee heel 
verschillende scenarios in ons bezit. We gaan bespreken welke het 
gaat worden.

Een paar van onze leden hebben een wens voor het nieuwe jaar 
opgeschreven: Laat liefde en vrede voor U nummer EEN zijn. Alvast 
fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar.  Smakelijke Kerstdagen en 
een goed oliebollen jaar. I  wish you a merry Christmas, and happy 
new jaar! Een lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld. 
Liefde, aandacht en gezondheid voor iedereen. 

Leden filmclub Windjammer wenst het bestuur en alle commissies 
van Wijkvereniging De Spil,  fijne feestdagen en een voorspoedig 
2019.

Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby

De SpilWijkvereniging

wenst 
iedereen een 
Fijne Kerst en 
een Gelukkig 
Nieuwjaar!
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ABC

A.B.C. deel 1

Deze keer hebben we Mevr. Weenink gevraagd om iets te vertellen 
over haar prachtige textiel verzameling, o.a. damast, linnen en 
katoen. Er zitten hele mooie stukken bij, o.a.damast tafellaken, 
servetten enz.
Ze verteld met zoveel enthousiasme over haar verzameling, een lust 
om aan te horen. Je begint met iets te sparen, en er komt steeds 
meer en meer. Dan wil je het met de mensen delen, vandaar deze 
lezing over textiel. Ze heeft dingen verteld waar ik ‘t bestaan niet 
van wist,en ik ben ook niet zo jong meer. Nou dan weten jullie wel 
hoe oud het textiel wel niet kan zijn.

Hieronder volgt wat uitleg, dit heb ik op papier gekregen.

Tafelen door de tijd.

In onze tijd, begin 21e eeuw, is het gebruik van tafellakens en 
servetten drastisch veranderd. In veel gevallen zelfs totaal in onbruik 
geraakt.
Immers: * het onderhoud van tafelgoed vraagt veel aandacht,zorg  
  en tijd
               *het gezamenlijk aan tafel gaan is niet meer    
  vanzelfsprekend
               *de tafel waaraan gegeten wordt mag gezien worden. Een  
  placemat is dan genoeg
               *servetten? Papieren in alle dessins en kleuren zijn   
  gemakkelijk vervangers zo men dat al wil

Genieten van mooi tafelgoed klinkt bijna als een voorhistorisch 
gebeuren. Wie heeft er nog interesse voor het tafelgoed dat door 
groot - of overgrootmoeder zo zuinig werd bewaard? Bij haar uitzet 
wellicht meegekregen en vaak alleen op hoogtijdagen uit het kabinet 
gehaald.

Een stukje historie.

Eenmaal op het spoor van tafelgoed uit vervlogen tijden komt er een 
wereld van mooie en soms unieke stukken voorbij.
De rijkdom van patronen is onvoorstelbaar groot. Te vergelijken met 
o.a. schilderijen uit voorbije eeuwen.

Niet zelden zijn de ingeweven motieven afgeleid van bloemstillevens, 
jachtmotieven of familiewapens. Wevers waren zeer bedreven in hun 
ambacht en maakten, al eeuwenlang, de prachtigste damasten. Op 
handweefgetouwen.
 
Graag neem ik u even mee door de tijd. Damastpatronen zijn 
moeilijk te zien als er niet verschillende kleuren in het weefsel 
gebruikt zijn.
Maar als het tafellaken mooi glad gestreken gestreken is en het licht 
er langs strijkt geeft het damast zijn geheimen prijs.
Door de manier van weven ziet u nu 2 tinten, nl. Licht en donker. 
Wat aan de voorzijde licht is, is aan de achterzijde donker en 
omgekeerd.
Damast kan in principe van allerlei grondstoffen geweven zijn. 
In vroeger tijden werd het tafelgoed voorzien van initialen en soms 
ook van een getal: MIGB
                                                                                                                                              
36 is een voorbeeld.
De initialen waren de letters van de familie, het getal gaf aan hoeveel 
stuks er aanwezig waren.
Vooral bij servetten waas dat belangrijk.
Naast 6 of 12 waren er ook uitzetten met wel 36 of 48 servetten.
Het spreekt vanzelf dat grote aantallen niet direct bij eenvoudige 
gezinnen voorkwamen. Adellijke families, waar men regelmatig 
grote diners gaf, hadden in het tafelgoed hun naam en familiewapen 
vaak laten inweven. Geborduurde initialen waren gangbaar voor het 
merendeel van de mensen.

Linnen en katoen.

Linnen heeft en houdt een voorname glans. Bovendien krijgt het bij 
vochtig strijken ook altijd weer een soepele maar tegelijk stevige 
greep. Stijfsel is dan ook overbodig.
Linnen wordt gemaakt van vezels uit de stengel van de vlasplant. 
Om van vlas naar linnen te komen was zeer veel arbeid nodig, vaak 
onder ongezonde omstandigheden. ( braakhok)
Vlas werd/wordt ook in Nederland verbouwd, eertijds was linnen het 
materiaal voor beddenlakens/slopen en tafelgoed.

Katoen werd als luxe grondstof in het begin van de 19e eeuw bekend 
en ingevoerd. Van het zaadpluis van de uitheemse katoenplant werd 
het garen gesponnen. Van nature heeft katoen geen glans en geen 
ingebouwde versteviging. Om toch wat “body” te verkrijgen werd 
stijfsel gebruikt.
In de loop van de tijd werd katoen goedkoper en “gewoner”. 
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Daardoor ontstonden in de loop van de 19e eeuw weefsels van 
halflinnen. De lengtedraden waren van katoen, de breedtedraad was 
linnen. Daardoor ontstond een eindproduct dat minder duur was dan 
100% linnen en toch iets van de linnenglans had behouden.

Bij het Nederlands Textiel Museum in Tilburg houdt men zich 
intensief bezig met het laten ontwerpen ( door kunstenaars) van 
hedendaags tafelgoed.
Verrassend om te zien en de moeite waard om een goed plekje te 
krijgen in een hedendaagse linnen kast.

Wij hebben erg genoten van Mevr. Weenink haar uitleg en 
enthousiasme. We hopen haar weer te zien. 

                                 A.B.C. deel 2

Vanmorgen 14-11 zijn Jelle de Jong en Ineke bij ons geweest om te 
vertellen wat de Wereldwinkel  zoal te bieden heeft. Jelle vertelde 
wat fairtrade eigenlijk betekent, dat de boeren en de mensen die 
de producten maken een eerlijke prijs krijgen, zodat hun kinderen 
genoeg te eten hebben, naar school kunnen enz.
De Wereldwinkel verkoopt o.a. thee, koffie, voedingsartikelen, 
nijverheidsproducten, prachtige shawls van stukjes zijde en vilt 
gemaakt. Er was een heel mooi leeuwtje gemaakt van afval (plastic) 
uit de zee. De kraag van de leeuw was gemaakt van plastic slippers.
Lekkere stukken zeep, mooi postpapier, prachtige kerstkaarten, leuke 
kerstfiguren, ook gemaakt van vilt.
Wat ook heel leuk is,  was met sinaasappelschillen. Twee 
Hollandse jongens waren op vakantie in Nepal en zagen daar de 
lokale bevolking wassen met sinaasappelschillen. Ze kopen de 
sinaasappelschillen op en kunnen via crowdfunding de boel in 
productie brengen. Ze zitten dan in een netje (de schillen) en je kunt 
ze een paar keer gebruiken. 
Er was eigenlijk voor iedereen wel wat te koop. Ook hele lekkere 
chocolade van Tony’s Chocolonely. Ik heb heel wat ingeslagen, ik ben 
gek op chocolade!!  
De verkoop van de producten heeft het mooie bedrag van €163,30 
opgeleverd.
Zoek je een mooi kralensnoer, ook dat is in de wereldwinkel 
aanwezig. Ga de Wereldwinkel eens met een bezoekje vereren, ze 
zouden het erg waarderen.
De Wereldwinkel is gevestigd in de Nauwe Noorderhorne 12.

Mocht ik iets verkeerd hebben opgeschreven, dan mijn excuses, het 

moest nu wel erg vlug...

Jelle, we hopen je volgend jaar omstreeks deze tijd weer uit te 
nodigen. Heel hartelijk bedankt, ook Ineke, voor jullie komst.

We wensen jullie Goede Kerstdagen en een gezond 2019. Hopen dat 
het verdriet ons in 2019 bespaard blijft, loopt het anders dan heel 
veel kracht gewenst.

B. Toering-Koenen

Hallo Allemaal
 
Dit is de laatste wijkkrant van dit jaar...
En dan pas weer een eind Januari. Maar tot zo ver gaat het prima 
met het klaverjassen
Wij zitten zo rond de 9 tafels of 8 tafels en  2 of 3 stilzitters.
En dan kunnen we altijd er nog een bij hebben die bellen wij dan ook 
graag ...
Anton heeft het al aangekondigd dat wij 17 December onze klaverjas 
marathon hebben
Maar hoe en wat dat horen jullie wel op de klaverjas middag,,

En niet te vergeten onze winterklaverjas Marathon op 24 Februari 
2019
Die mag je alvast noteren en je kan dan ook iemand meenemen die 
geen lid is.
Deze dag is voor iedereen op zaterdag...
 
Groetjes  van de Instuif comm:  R.A.C.
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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:


