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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 FEBRUARI !

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

In de Marktstraat , onder de Kaasstolp,
Op 20 december L.L. heeft er een gesprek plaatsgevonden van het 
bestuur en de gemeente het was een reactie op onze brief D.D. 15-
10- 2018.inhoudelijk zijn zij niet op de brief ingegaan. Tot mijn grote 
verbazing kwam er een nieuw voorstel uit (De hoge hoed)! Alliade 
(Talant)heeft plannen om 5000 vierkante meter bouwrijpe grond 
te kopen. Op de plaats waar nu De Spil staat. Dat houd dus in dat 
er voor de wijkvereniging geen plaats meer is. Dat zou een ramp 
zijn. Wij mogen contact opnemen met Alliade om te praten over een 
andere locatie voor De Spil. Dat vind ik vreemd dat is niet onze taak! 
Het toeval wil dat het verzoek van Alliade op 18 december binnen 
kwam bij de gemeente. Maar uit goed ingelichte bronnen heb ik 
vernomen dat Alliade al veel langer in gesprek is met de gemeente. 
Er was een plan van Alliade om naast de Iela-nen een zorgcomplex 
te bouwen. De kinderboerderij moest daarvoor wijken. Dit plan is 
afgewezen. De Gemeente heeft nu als alternatief de plaats waar DE 
Spil staat als bouwgrond aangewezen. Voor de duidelijkheid het zijn 
nog plan-nen! Maar wij zullen ons verweren op een harde duidelijke 
manier. Zo laten wij niet met onze mensen sollen. Wij werken als 
enige wijkvereniging zonder subsidie! Er komen jaarlijks 40.000. 
mensen in De Spil.

Jan-Bernard

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Naast de edele kunst om dingen 
te doen , is er de edele kunst om 
dingen te laten. De wijsheid van 
leven bestaat uit het schrappen 
van niet noodzakelijke dingen!
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Jaarverslagen oproep
Vanuit het secretariaat

2de aankondiging insturen jaarverslagen 2018 van de 
commissies.
Graag insturen voor medio februari en uiterlijk 28-2-2019
secretariaat@despilsneek.nl

uw secretaris gert verschoor

deel 2.
De omgekeerde wereld!
Op onze brief d.d.15 oktober j.l. heeft het bestuur in december 
mondeling antwoord gekregen.

Wat is onze vraag?
Toen de gemeente Sneek veranderde in de gemeente SWF kreeg het 
hoofdbestuur van De Spil € 1000.00 uit het Kernenfonds.
Op initiatief van de gemeente is er een wijkpanel Tinga opgericht. Zij 
zijn een stichting geworden en staan dus los van De Spil.
Vanaf 2015 krijgt het bestuur van De Spil geen vergoeding meer dat 
moet nu naar het wijkpanel Tinga.
Via de Wet Openbaar Bestuur (W.O.B.) hebben wij inzage gekregen 
in de vergoedingen.
Tot onze verbazing krijgen de twee kleinste wijkverenigingen wel de 
vergoeding voor bestuurskosten. De gemeente is er niet in geslaagd 
om in deze wijken een wijkpanel op te richten.
Nu moet onze jurist Mr.I.P.T. aantonen dat wij wel recht hebben op 
deze vergoeding. Als hij dit aan kan tonen zullen de juristen van de 
Gemeente SWF het uitzoeken of dit rechts geldig is. 
Onze eis is € 5000.00 over de vijf Jaar die wij niet hebben 
ontvangen.

Conclusie : het bestuur moet een jurist inhuren om ons recht te 
verkrijgen.

De omgekeerde wereld!
Wordt vervolgd!
Jan-Bernard Terpstra.

Kan niet waar zijn!
Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 8 februari 

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

Kom gewoon eens meedoen:
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 8 
februari 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 8 maart.

De Kiencommissie.     

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl
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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 Contrasterende/analoge kleuren 
fotografie. De hele serie staat op de Facebookpagina van Fotoclub de 
Spil. 
Fotograaf: Casper van Zutphen
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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

Een nieuw jaar en waarschijnlijk heeft een ieder weer zo zijn goede 
voornemens. Bijvoorbeeld ik ga meer sporten! Dan heeft U nu de 
kans, want wij bieden een fantastisch sportprogramma. Aerobic, 
badminton, kinderdans, salsa, volleybal en pilatus. Zie voor data en 
tijd onze volledige sportrooster. Pak nu je kans en maak je goede 
voornemen waar. Meldt je aan bij bovenstaande adressen.

Nieuw
N.a.v. onze gesprekken met de sportcoaches van de gemeente 
starten ze nu op de dinsdagmiddag vanaf 14.30 (jongste groepen) 
en vanaf 15.30 (oudere groepen) van de basisscholen als proef met 
sport en spel. De jeugd wordt via de gemeente buurtsportcoach op 
de scholen benaderd. Wij hopen dat dit voldoende animo oplevert.
Uiteraard zullen wij in overleg met onze jeurdtrainers hierop in haken 
zoals jeugdbadminton en kinderdans.
Wordt vervolgd.

PERFECT PILATES  

PILATES KENT EEN AANTAL BELANGRIJKE VOORDELEN.
DEZE TRAININGSMETHODE IS BIJNA 100 JAAR GELEDEN 
ONTWIKKELD DOOR JOSEPH PILATES (1880-1968).
TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG ZAT HIJ IN EEN ENGELS KAMP 
WAAR HIJ OOK ZIJN MEDEKAMPGENOTEN TRAIND. ZIJ WAREN 
FITTER EN GEZONDER DAN DE MENSEN VAN DE ANDERE KAMPEN. 
DAAROM VIEL PILATES OP. HIJ GELOOFDE IN DE FUNCTIONELE 
TRAINING VAN SPIERKETENS.NAMELIJK WANNEER JE IETS OPTILT 
GEBRUIK JE OOK NIET SLECHTS EEN SPIER MAAR MEERDERE 
SPIEREN TEGELIJK; DE ARM-, RUG- EN BEENSPIEREN. 
HET TRAINEN VAN SPIERKETENS IS DAAROM EEN GOEDE EN EEN 
HEEL NATUURLIJKE METHODE. JOSEPH PILATES WAS AAN HET 
BEGIN VAN DE VORIGE EEUW ZIJN TIJD VER VOORRUIT. 

Pilates

OM DE METHODE VAN JOSEPH PIALTES TE KUNNEN GEBRUIKEN 
IS DE PERFECT PILATES METHODE ONTWIKKELT; EEN AANGEPAST 
TRAININGSMETHODE VOOR DE GEMIDDELDE CURSIST IN 
GROEPSVERBAND.

DE PERFECT PILATES METHODE:
DEZE METHODE RICHT ZICH OP HET HELE LICHAAM EN NIET 
ALLEEN OP BIJVOORBEELD DE BUIKSPIEREN. HET GAAT STEEDS 
OM DE COMBINATIE VAN  KRACHT, SOUPLESSE EN STABILITEIT. EN 
DAAROM WERK JE OP EEN ZEER EFFECTIEVE WIJZE AAN JE TOTALE 
LICHAAM EN CONDITIE.
EEN HOLLE RUG IS EEN STERKE RUG:                                                                                                                              
OOK LEGT DE PERFECT PILATES METHODE DE NADRUK OP HET 
STABILISEREN VAN DE BUIK EN RUG; JE ZOGEHETEN “POWER 
HOUSE”. TIJDENS HET WERELDECONGRES VOOR LAGER 
RUGKLACHTEN TE WENEN IN 2001 IS WERELDWIJD VASTGELEGT 
DAT BIJ TRAINING DE NATUURLIJKE HOLLING IN DE RUG TE 
ALLEN TIJDE GEHANDHAAFD DIENT TE WORDEN SAMEN MET HET 
AANSPANNEN VAN DE DWARSE BUIKSPIEREN OM BLESSURES 
TE VOORKOMEN. HIERBIJ HEB JE, VOORAL IN HET BEGIN, DE 
CORRECTIE VAN EEN INSTRUCTOR NODIG.
DE PERFECT PILATES METHODE START MET EEN KORTE WARMING-
UP EN WERKT MET EEN ACTIEVE HOLLE RUG. DE OEFENSERIES ZIJN 
EENVOUDIG, KORT EN KENNEN MEERDERE HERHALINGEN. TEVENS 
WORDT BIJ HET KRACHTZETTEN UITGEADEMD WAT NATUURLIJKER 
EN VEILIGER IS. 
BEDENK HOE FITTER JE BENT, HOE GEZONDER EN HOE MINDER 
KANS OP ZIEK ZIJN. MET EEN GOEDE CONDITIE NEEMT BOVENDIEN 
JE PRESTATIEVERMOGEN, ZOWEL LICHAMELIJK ALS GEESTELIJK, 
TOE. REGELMATIG BEWEGEN BESTRIJDT TEVENS DE GEVOLGEN 
VAN LANGDURIGE STRESS EN ANDERE LICHAMELIJK ONGEMAKKEN.
PILATES IS EEN LEUKE MANIER OM MEER KRACHT, LENIGHEID EN 
STABILITEIT OP TE BOUWEN.
GEA
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Mixdance-groep van de Spil treedt op in Leeuwarden

Na veel oefenen mocht de kinderdans-groep onder leiding van 
Mirjam Klip op 16 december optreden in het theater de Harmonie in 
Leeuwarden. 
Elke maandagmiddag oefenden ze van 16.45-17.45 uur om mee te 
kunnen doen aan Jazzfestijn. Jazzfestijn geeft amateurdansgroepen 
in Friesland de mogelijkheid om hun dans eens te laten zien op een 
echt podium. Ouders, vrienden en familie kwamen allemaal kijken in 
de Harmonie. Voor hen een uitje, voor de dansers heel spannend. Ze 
konden meemaken wat er allemaal gebeurt achter de schermen. De 
zenuwen, de make-up, het wachten... het hoort er allemaal bij.

Gelukkig deden ze het erg goed. Als echte maffiosa dansten ze op 
het gelijknamige nummer en ze kregen groot applaus!

Mixdance
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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:

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
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Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:ADVERTENTIE:
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Ouderensoos

Amato

Bij de ouderensoos kunnen we nog 
wel wat mensen erbij hebben voor het 
klaverjassen.
U kunt altijd een woensdagmiddag (van 
14.00 tot 16.30) komen proberen.
In het bestuur hebben wat veranderingen.
Twee bestuursleden zijn gestopt, maar 
gelukkig zijn er twee anderen bereid 
gevonden hun plek over te nemen.

De sooscommissie

Van de Evergreens
Het koor is het nieuwe jaar (weer) traditioneel begonnen met 
een korte repetitie met aansluitend een toost meet bubbels 
en zo op 2019.
Wij zien vol optimisme het komende jaar tegemoet. Met nieuwe 
uitdagingen op muzikaal gebied. Aan onze dirigent Johan Velthuis 
zal het niet liggen, trouw bijgestaan door onze pianist en niet 
onverdienstelijke bariton Albert Jan de Boer.
Het koorproject is afgelopen en heeft uiteindelijk ook nog een aantal 
nieuwe koorleden opgeleverd.

Het kinderkoorproject hangt aan een teer draadje. Om het financieel 
aantrekkelijk te houden zijn er minimaal 13 kinderen nodig en dat 
is meer dan de huidige 8. Het eind van de maand wordt er beslist of 
we hiermee doorgaan. Het zou jammer zijn, als we zouden moeten 
besluiten, dat het kinderkoor stopt. Je had de meiden moeten zien en 
horen op het kerstconcert op 26-12.
Over het kerstconcert gesproken. De zaal zat echt goed vol en het 
publiek vond het gepresenteerde mooi. Daar doen we het voor.
Het optreden op 15.12 in Lemmer was een succes. Elk koorlid had 
zijn/haar best gedaan er Dickens achtig uit te zien. Het weer was ook 
uit die tijd. KOUD!!

Het optreden op 16-12 in IJlst in de Mauritiuskerk smaakt naar meer 
met Concordia. Wie weet wat er in het vat zit.
Ons voorjaarsconcert wordt heel misschien op een andere datum 
in april gehouden i.v.m. een mogelijke coproductie met een Deens 
gospel Choi. Wij houden u op de hoogte.

Toekomstige concerten: 
-  Donderdag 21-maart De Flecke, Joure van 19.30 - 20.30 uur
-  Zaterdag 30 maart jubileumfeest de Spil, Sneek eind van de 
middag
-  Zondag ?? april voorjaarsconcert
-  Zaterdag 11 mei Bonifatiushuis, Sneek van 15.00 – 16.30 
uur

Tot ziens op één van onze concerten om te luisteren of zelf mee 
te zingen als met name bas, tenor of sopraan. Alten hebben we 
voorlopig genoeg.

Groet Gert Verschoor, 2de bas
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: Kinderdisco

Zaterdag 16 februari 2019
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.
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Sjoelkrant

Sjoelkrant  seizoen  2019 

Beste mensen, we zijn alweer in het nieuwe jaar en wat zal het ons 
brengen ik hoop veel positiviteit, en gezondheid wat dat is toch het 
belangrijkste, nietwaar? 
Wel om over te gaan naar de actuele sjoel-perikelen, ja zo mag je 
het wel noemen is er weer wat veranderd in de totaal-stand over de 
gehele sjoel-periode en deze is als volgt;

Plaats: Naam:
1 Roelie < 4489
2 Bokke < 3646
3 Wiepie < 3474
4 Attje P 3388
5 Margriet < 2408
6 Sjef 2344
7 Leo 2310
8 Yvonne 2170
9 Diny  < 1806

( < = vallen onder groep < 110 )

Terwijl de 1e helft van de maand er alweer opzit en de winter verre 
van aanwezig, althans in ons kikkerlandje kunnen wij zolang er zich 
geen winterse “ongemakken” voordoen gewoon elke maandag heerlijk 
sjoelen !
  

Nou dit zien we dus voorlopig niet!

Vervolg competitie-uitslag, daarbij opgemerkt dat de leden die vallen 
< (beneden) de groep 110 als ook de andere sjoelers  
( > boven 110) er tussen staan.

10 Johan < 1360
11 Antje < 883
12 Dicky 825
13 Attje B < 18
14 Coby V < -63
15 Cobie J < -98
16 John P -858
17 Carla -1104
18 Jan -4878

Ziekenboeg:
 

Coby zal even niet sjoelen in afwachting 
van haar operatie a/d heup; het beste 
hoor!!

We zijn in het nieuwe jaar dus weer flink aan de slag gegaan met 
bovenstaand resultaat, dus voor iedereen geldt blijven
concentreren, want dan gaat het goed toch?

Uw sjoelcorrespondent
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2018 ligt achter ons en vol energie gaan we 2019 in.

Club lid Johannes heeft een mooi verhaal voor het maken van
een documentaire. Verschillende leden gaan met Johannes er aan 
werken. 
   

Een paar leden zijn bezig met een script voor 
het  maken van een Speelfilm. We hebben 
een paar mooie verhalen en we zijn benieuwd 
welke het gaat worden. Spannend of humor

19 februari hebben we een Open Clubavond. 
Iedereen is welkom. We 
hebben dan een lezing over 
het filmmontage programma 
“MAGIX”. De lezing wordt 
gegeven door Kees Harema. Hij 
weet er alles van en gaat ons er 
veel over vertellen en laten zien.

1 maart  
Opdracht! Maak een paar 1 minuut filmpjes. Is altijd weer leuk om er 
iets bijzonders te bedenken. Insperatie? 
Kijk om je heen en je ziet genoeg mooie leuke en verrassende 
dingen. Maak daar een filmpje van. Ook korte mopjes zijn altijd leuk 
om te maken. Natuurlijk is er een prijs aan verbonden. 

19 maart is een werkavond. Leden werken dan met verschillende 
film montage programma’s. We werken in groepjes. Iedereen laat 
zien hoe zijn programma werkt. Zo kom er achter dat er nog veel 
meer zit in jouw film montage programma.

Begin december hebben we bericht gekregen dat wij opnieuw 
subsidie krijgen van Sùdwest Fryslân voor het organiseren van ons 
11e Speelfilmfestival in Cine Sneek. Wij krijgen dat elk jaar omdat 
wij de  enige filmclub zijn in heel Sùdwest Fryslân. Mooi hè! 
Het is wel weer een hele organisatie. Mensen vragen voor de 

Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby
opening, een presentator, 3 jury 
leden, prijzen, fryse lekkernijen, druk 
en printwerk en veel nieuwsbrieven 
sturen naar alle filmliefhebbers door 
het hele land. Druk, maar de moeite 
waard. 
Zeker als je bedenkt dat vanuit heel 
Nederland Speelfilm liefhebbers naar 
Sneek komen en het ook nog elk jaar 
drukker wordt.  Grotere filmzaal??

Een prachtige foto van Harrie Dijkstra van Sneek-Sud. Het is zo 
jammer dat je de kleuren nu niet kunt zien. Meer foto’s kun je zien 
op onze Facebookpagina. Wijkvereniging de Spil. 
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ABC
We hebben weer een fijne December maand achter de rug. 
O.a. onze Sinterklaasmorgen op 5 December, die altijd heel gezellig 
is. Met leuke cadeautjes, gedichtjes erbij. Jammer dat de Zwarte 
Pieten het te druk hadden, volgend jaar beter.

Dan onze bloemenmorgen op 12 December.
De heer Jan Brandsma komt dan ‘s morgens samen met Tineke 
Faber bij ons. Brandsma brengt dan allerhande takken en een 
heleboel accessoires mee. Die kunnen we dan gebruiken, we hebben 
meestal zelf bakjes mee. Mocht je die onverhoopt niet hebben, kun 
je eentje krijgen bij Brandsma.
We maken dan prachtige Kerststukjes, zo mooi zijn ze in de winkel 
niet te koop!!!
Jan Brandsma is de jury, maar we hadden allemaal een 9.
We betalen een x bedrag en vullen het aan tot een rond bedrag, dit 
was nu €150. De heer Brandsma bestemd het dan voor één van zijn 
projecten.

Verder onze Kerstmorgen op 19 December.
Ook al zo’n mooie dag, deze keer georganiseerd door Henny en 
Jolanda.
Wat hebben ze hier een werk van gehad! De tafels waren mooi 
gedekt, op de tafels mooie sfeerlichtjes,zelf gemaakt door Henny en 
Jolanda.  We mochten ieder een lichtje mee naar huis nemen, erg 
leuk.
Stenen koffie/-theepotten op de tafels, kopjes met bijpassende 
schoteltjes. Ze waren ‘op é strún’ geweest bij 2e hands winkels, ze 
wilden alles bij elkaar passend hebben. Nou het resultaat was er ook 
naar!
En dan die lekkere, luxe hapjes, je wist niet wat je zag. Om je 
vingers erbij op te eten. En dat alles was door beide dames zelf 
gemaakt, wat een werk!
Wat ik zelf heel erg lekker vond, en met mij meer dames, een soort 
van garnalen cocktail. Een klein glaasje, op de bodem carpaccio en 
daar bovenop garnalen...een delicatesse!
Maar het was vooral ook heel mooi om te zien, en alles was lekker.
Kortom een zeer mooie Kerstmorgen.
Coby las een mooie Kerstverhaal voor, dat hoort er ook bij.
Wat mij betreft mogen Jolanda en Henny het in 2019 wel weer 
organiseren. Wij vonden het geweldig!!! Dank je wel dames.

                                 Bettie Toering-Koenen

Schietclub
19-12-2018 Weer het zeer gezellige kerstschieten gehad.
Opkomst van de leden was goed, even als de sfeer.
Om ongeveer 20:00 begonnen we met schieten, elk lid mag drie keer op een kaart 
schieten.
En na de tijd worden de punten geteld.
De nummers 3 en 4 moesten overschieten, aangezien ze evenveel punten geschoten 
hebben.

1ste keer overschieten bleven ze het gelijke punten aantal volhouden, alleen was het 
nu 5 voor allebei.
2de keer overschieten won Johan met 11 punten, en had piet er 10.
Om het spannend te houden, eerst hapjes en wat drinken.
En toen de uitslag met de prijsuitreiking, waarbij de punten wel heel dicht bij elkaar 
lagen.

1e Plaats Harry 12 punten
2de plaats Douwe 11 punten
3de plaats Johan 10 punten
4de plaats Piet 10 punten
5de plaats Gauwke 7 punten
6de plaats Angelo 6 punten
  Casper 6 punten
  Rafael 6 punten
9de plaats Ulbe 4 punten
  Ilse 4 punten
11de plaats Jan 2 punten

Harry, Douwe en Johan gefeliciteerd met jullie prijs.
Het was weer een gezellige en geslaagde avond.

p.s. vind je het leuk om ook lid te worden ?
kom dan eens langs om kennis te maken, en eventueel te proefschieten.
Dit kan als je ouder dan 16 bent op woensdagavond tussen 19:30 en 22:00.

Vriendelijke groeten ,
Bestuur van Schietclub “de SPIL”

Het uitoefenen van de schietsport is geheel voor eigen risico.
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Instuif
  Hallo alle instuif leden
 
  Wij zijn weer begonnen met het klaverjassen op de 
Maandagmiddag
  En wat gaat de tijd snel, alweer bijna op de helft van het nieuwe 
seizoen.
  Maar zoals al gezegd en gevraagd is er kunnen altijd weer nieuwe 
leden of lid worden erbij.
  € 12,50 ben je lid van de SPIL en kun je het hele jaar voor zover 
wij open zijn
  aan alle activiteiten mee doen. Zo wel op middag als op de avond
  Elke derde vrijdag avond van de maand klaverjassen vanaf 20,00 
uur
. En 2 x de  marathon in Mei en Dec  de hele dag.. dus als je denkt 
dit is wel
  wat voor mij kom dan gerust langs op de Maandagmiddag of 
Vrijdagavond..
 
Op Zaterdag 23 Februari  vanaf 10.00 organiseren wij een klaverjas 
marathon voor
iedereen die komen wil ...Hier hoef je niet lid voor te zijn.
Wij spelen 7 bomen en zijn ongeveer 17.30 klaar
Tussen de middag soep en broodjes ..Maar geef wel op tijd door als 
je komen wilt.
Iedereen is van Harte welkom...
 
  Bij Anton Delea  tel : 421570
  of  Roelie de Jong      421536
       Coby Volberda      415426...

Hallo allemaal
 
Zo even een berichtje van de soos,
Wij zijn net weer begonnen en het viel niet tegen dat ondanks,
de griep die weer de kop op steekt er toch nog 29 soosleden zich 
hadden aangemeld.
En niet alleen de klaverjassers en de Rummie cup ook de Biljarters
Fijn dat er nog altijd mensen komen die het leuk vinden...maaaaar
er kunnen er altijd meer bij vooral klaverjassers en die in voor een 
spelletje zijn .
De laatste woensdagmiddag van de maand hebben wij een kien 
middag met leuke prijzen
Ook eens mee willen maken dan komt U toch.... En maak eens 
kennis met ons.
Als je denkt dit is niks voor mij ,,,dan vergist U zich want de SOOS is 
er voor iedereen
Mocht U zich geroepen voelen wij zien U graag op de 
Woensdagmiddag
 
Vanaf 14,00 uur beginnen we en eindigen omstreeks 16.30 En U 
bent of wordt lid van de Spil
Voor die 12,50 per jaar hoeft U het niet te laten ...€ 2,00 euro inleg 
per middag
waar U koffie en of Thee 2 x krijgt met beide keren er wat bij Hoe 
leuk is dat.
Dus Ik zou zeggen kom naar de Spil en neem familie en of een 
buurvrouw / man mee.
 
Wij houden U op de hoogte van het wel en wee in de Spil / SOOS
Groetjes en tot ziens....

Soos
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ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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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:


