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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 OKTOBER !

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 Ronald Postma 06-38155319
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 bestuurstafel

Als deze wijkkrant verschijnt is er volop actie in de Spil en zijn de 
commissies volop bezig.

Voor de vakantie heeft de gemeente een klankbordgroep voor 
de gebiedsontwikkeling rondom de Spil gevormd. Hieraan wordt 
door de volgende partijen deelgenomen: twee vertegenwoordigers 
uit de buurt, Talant, Accolade, gemeente, het wijkpanel en twee 
bestuursleden van de Spil, Mirjam en Stef. Inmiddels hebben er 
een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden waarin verschillende 
scenario’s voor een invulling van de locatie rondom de Spil worden 
besproken en waarin belangen van de verschillende partijen worden 
afgewogen. De uitkomsten van de klankbordgroep worden te zijner 
tijd door de gemeente gepresenteerd aan de bewoners van de wijk 
en belanghebbenden.

Een keer in de maand `Samen eten samen genieten` op een 
dinsdag,  gaan wij ook weer doen in het nieuwe seizoen, de gepland 
datums zijn 15 Oktober, 26 November, 21 januari, 18 Februari, 17 
Maart en 21 April.

15 Oktober is de eerste keer in het nieuwe seizoen en het menu 
is Boerenkool of Hutspot, stukje rookworst, speklapje, zuurtje en 
mosterd en toetje na.

De aanmeldformulieren hangen weer op het prikbord. De inloop 
voor het samen eten, samen genieten is vanaf 17.30uur en om 
18.00 uur gaan we aan tafel. Bij laatste etentje in April waren er 60 
deelnemers.

Ook in het nieuwe seizoen rekenen wij weer op een grote opkomst. 
Door de bereidheid van Catering Sneek hebben wij ook voor het 
nieuwe seizoen de prijs voor een maaltijd met een toetje en een 
kopkoffie op het zelfde bedrag kunnen houden € 7,50 p.p.

10 september is de fotoclub ook weer gestart en op deze avond 
waren er 4 nieuwe leden. Tegenwoordig is fotografie voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar en dat zie je terug in de populariteit van 
onze fotoclub. Kom gerust eens vrijblijvend langs om de sfeer te 
proeven 
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                             Elke 2e vrijdag van de maand

                                 Vrijdag 11 oktober 2019.

                                  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                           € 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 11 
oktober 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 november.

De Kiencommissie.            

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
“Wanneer we geen voldoening 
vinden in onszelf, dan is het 

nutteloos om haar ergens anders 
te zoeken.”

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)
Koorvergadering   Donderdag (19.30 uur)

Vergaderingen

In het nieuwe seizoen start in Oktober ook weer de Kienavond op 
vrijdagavond en ook daar verwachten wij weer een grote opkomst.

Wij wensen u allen veel plezier met de activiteiten in De Spil.

Namens het bestuur.

ADVERTENTIE:

Telefoon: 0515-712080
info@veldman-verhuur.nl
Zwolsmanweg 18, Sneek
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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!

Kinderdisco

Zaterdag 19 oktober 2019
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.
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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.

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

Zo de eerste maand van een nieuw sportseizoen zit er alweer op. 
Maar helaas is onze start niet alleen maar positief. Zo  als elke 
vereniging krijgen wij helaas ook te maken met het verloop van 
sportleden. Zeker ook de leeftijd befint een rol mee te spelen, maar 
ook de jeugd kiest voor meerdere andere bezigheden. Daarom 
hebben wij met de grootste moeite het kinderdansen moeten 
stoppen, omdat er niet meer voldoende deelname was. Terwijl het 
vorige seizoen o.l.v. Mirjam Klip nog redelijk bezet was. Maar ook 
de jeugd heeft vele mogelijkheden en ook de scholen (naschoolse 
opvang) bieden steeds meer. We hopen ooit nog weer te starten, 
maar met 5 leden heeft dat natuulijk geen zin. Gelukkig kunnen we 
de jeugd-badminton uren nog redelijk vullen. Maar hier kunnen nog 
wel enkele nieuwe leden bij de dinsdag van 18.00 - 18.45. Dit alles 
o.l.v. onze zeer ervaren trainer Jan v/d Pol. Denk er nog eens goed 
over na en geef jezelf op!! 
Zo zijn er bij het eerste uur van 17.15 - 18.00 alweer 2 nieuwe leden 
bijgekomen door vrienden een keer meengenomen. Alles is mogelijk. 
Je mag altijd proberen of je het leuk vindt. Het is overgens niet 
alleen bij de jeugd, maar ook bij onze senioren is deze zomer meer 
verloop dan andere jaren.
Zo zullen wij tot onze grote spijt enkele volleybal uren moeten 
samen voegen. Volleybal is een team-sport en moet derhalve elke 
avond voldoende sporters aanwezig zijn. Momenteel zijn de grootste 
problemen bij de donderdagavond groep (gemangd) hier zijn 
momenteel niet voldoende leden. Zodat wij proberen deze groep op 
te delen naar de woensdag. Voor zoveel mogelijk de heren bij de 
herengroep en de dames van donderdag kunnen wij ook plaatsen 
op woensdagavond van 20.00 - 21.00 uur Zodat die uren dus weer 
redelijk bezet zijn. Wij hopen hier een goed alternatief mee te 
hebben en hopen dat de leden hiermee in stemmen. Momenteel zijn 
we druk in bespreking maar de kopij voor de krant kan niet langer 
wachten. Gelukkig niet alleen negatief nieuws maar ook voldoende 
positief sportnieuws te melden. Natuulijk zijn wij ontzettend blij met  
toch weer 11 nieuwe leden van Pilates/aerobic en badminton. Dat 
geeft de burger weer moed om er vol tegenaan te gaan om de sport 

in De Spil te beleven nog steeds met meer dan200 leden.

Dit seizoen nieuw!
Onze lerares Mirjam Klip bekend van de salsagroep en van het ABC 
heeft op de maandagavond een nieuwe groep voor de liefhebbers van 
55 jaar en ouder onder de noemer Fit 55, blijf gezond en fit op poten 
gezet. De start is veel belovend met een groep van 11 personen en 
dit gaat nog groeien. Dit is toch zeer positief sportnieuws. Dus we 
gaan door. In de volgende wijkkrant hoort u zeker meer van ons. 
Wilt u ook sporten? Er is zeker nu nog plaats bij de meeste uren. Zie 
sportrooster en meld je aan bij bovenstaande adressen.

De sportcommissie

Zo we zijn alweer een paar weken bezig...en een goede opkomst
Geregeld met 7 tot 8 tafels en weer heel gezellig.
Kom ook eens langs en probeer een kaartje te leggen
Klaverjassen is een gezellig uitje.
Voor de prijs hoef je het niet te laten
En per middag zijn er waardebonnen te winnen
En 2 keer in het seizoen een hele dag een Mararthon...
Met van alles er op en er aan...
Wij Anton en Roelie en Coby  staan er klaar voor...
Schroom niet maar kom en stap naar binnen ....
De wijk vereniging is er ook voor U !!!!
 
Groetjes R . A. C.

Instuif
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Soos
SOOS middag

Tot nu toe mogen wij als Soos niet klagen over de opkomst
Biljarters en Klaverjassers en Rummikub
De laatste keer 3 tafels en 2 tafels klaverjassers
Heel gezellig mocht U ook willen komen
Kom gerust eens langs ....Altijd een heel gezellige middag.
En je bent er even uit Mogen wij U ook begroeten
Wij starten Om 14.00 uur ...
 
Graag tot zien in de Spil op woensdagmiddag..de SOOS comm:
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Sjoelkrant

Sjoelkrant NIEUW  seizoen  2019/2020

Zo en nu een terugblik van het afgelopen seizoen nl. de einduitslag 
over 4 competitie-rondes en deze is;
Roelie 9435 punten / Wiepie 7487 pt en Atje P 7084, dus al met al 
hoge scores en de gemiddelde bonus van nr 1 en 2 is daarom ook 
flink omhoog gegaan, rest mij de befaamde “Poedelprijs” bekend te 
maken.............
en dit was Jan Mous die tevens zijn laatste sjoel-wedstrijd heeft 
gesjoeld en om persoonlijke reden is gestopt met sjoelen maar wel 
actief blijft bij de club; bedankt Jan !!!!!!!!!
En dan was er ook nog  de SUPERCUP afgesloten met 12 clubleden 
die  over 3 avonden streden om de beste plek ;
de uitslag was als volgt:

1) Atsje Postma 936 punten 
2) Carla Kliffen  932 pt
3) Leo v Klaveren  882 pt.

Intussen hebben wij een 2 x ‘n hittegolf gehad, puffen hoor maar ja 
de natuur laat zich gelukkig niet sturen !!

O P R O E P   V O O R  N I E U W E  L E D E N :
WIJ ZOEKEN 2 NIEUWE LEDEN VOOR ONZE
GEZELLIGE SJOELCLUB I.V.M. NATUURLIJK
VERLOOP;  KOM PROEFDRAAIEN OP MAANDAG-AVOND 19.15

Ook zijn er enige leden een “jaartje ouder” geworden... dat gaat 
gewoon door, maar behept met het sjoel-virus kunnen we niet 
wachten op het nieuwe seizoen.... toch??

Op de 9e van de 9e van 2019  zijn wij weer als vanouds begonnen 
met onze sjoel-avonden en ondanks dat de meeste van ons een tijd 
niet gesjoeld hadden in de vakantie-periode werd er flink gescoord 
en vlogen de 140-ers om de oren, nou ja figuurlijk dan.: 

De competitiestand is na de 1e avond ;

Plaats: Naam:
1 Atje B 468
2 Dicky 245
3 Coby V 174
4 Diny 153
5 Sjef 136
6 Carla 100
7 Roelie 75
8 Johan 69
9 Wiepie 27
10 Cobie J 23
11 Attje P -424
12 Yvonne -792
13 Margriet -90

De overige leden die niet vermeld staan, 
hebben nog niet gesjoeld....
De vorige “wedstrijdleidster”, Dicky,  heeft haar taak
overgedragen aan Sjef, En Dicky bedankt voor alle
goed gegeven leiding tijdens de sjoel-avonden !!

Uw sjoelcorrespondent
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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

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Van de Evergreens
Helaas heeft u ons gemist in de wijkkrant van september. 
Toch hebben we weer heel veel nieuws te melden.
Op 17 oktober geven we een bijzonder concert samen met de Top 
en Twel sjongers uit Oppenhuizen in de grote zaal van De Spil. Dat 
wordt een hele happening met een heel afwisselend programma. 
Op papier hebben we samen 100 leden! Die zullen niet allemaal 
aanwezig zijn, maar 90 hopen we toch te halen. Wat zal dat klinken!
Naast eigen nummers zingen we ook gezamenlijk twee nummers.
De aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegang is vrij.

Als u dit schrijven leest, hebben we ons optreden op de UITmarkt 
al achter de rug. Naast een optreden hebben we ook een 
informatiestand. We willen er nog graag een paar leden bij m.n. 
tenoren en bassen. We hopen dat de aanwezigheid op 14 september 
wat heeft opgeleverd.
Maar als u belangstelling heeft, of iemand weet, aarzel niet om eens 
langs te komen tijdens de repetitie of contact op te nemen via de 
website of telefoon: 0515-858811.

We repeteren iedere donderdag van 19.45u tot 22.00u in de grote 
zaal van De Spil met een gezellige nazit in de foyer voor wie dat 
willen. (wordt veel gebruik van gemaakt) Daarnaast hebben we nog 
een optreden gehad op 26 september in  de Frittemahof en gaan we 
op 6 oktober naar een Korenfestival in Hoorn, Noord-Holland. Zoals u 
ziet: genoeg om naar uit te kijken of van na te genieten!

Per 1 november vertrekt onze dirigent Johan Velthuis: na 6 jaar vindt 
hij het tijd voor iemand anders. Ook onze pianist, Albert Jan de Boer 
gaat weg. Dat wisten we al enige tijd. Albert Jan heeft het zo druk 
met andere werkzaamheden dat hij de donderdag voor Evergreens 
niet langer beschikbaar is. We zijn dus druk doende om nieuwe 
mensen te vinden.

Wilt u meer weten over ons koor? Vindt u het leuk om mee te 
zingen? Zoals ik al eerder meldde: voor een goede verhouding van 
de stemgroepen kunnen we bij de tenoren en de bassen nog wel wat 
versterking gebruiken. Kom gerust eens langs. Voor meer informatie 
kunt u onze website raadplegen: www.evergreenssneek.nl. U kunt 
ons ook volgen op Faceboek.

Met een zanggroet namens Evergreens,
Ria Visser
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ABC

Op woensdag de 11e September hadden wij iemand uitgenodigd van 
de Thuiszorg Zuidwest Friesland. De wijkverpleegkundige die ets 
kwam vertellen over de werkzaamheden was Henny Engelman, ze 
hoort bij het team Sneek Brekken. Ze zitten in de J.W. Frisostraat 20, 
samen met nog 2 andere teams, te bereiken op telf nr 0515 461338.
Ze wist het ondanks de beperkte tijd goed en duidelijk onder de 
woorden te brengen. Als je leest en hoort wat de thuiszorg allemaal 
doet, dan is dat nogal wat. Er is een heel breed zorg aanbod: o.a., 
verzorging/verpleging, hulp in de huishouding, thuis begeleiding, 
intensieve avond?nacht verzorging, thuiszorg technologie, thuishotel 
diensten aan huis. 

Veel thuiszorg wordt door uw zorgverzekeraar betaald, maar 
niet alles. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat U de juiste 
ondersteuning krijgt. Ze komt bij U thuis om de zorg af te stemmen 
op uw persoonlijke wensen en behoeften. U kunt rechtstreeks de 
wijkverpleegkundige bellen op bovenstaand telefoonnummer.
Maar wat mij heel fijn lijkt is dat je een vaste verpleegkundige/
verzorgende krijgt en niet steeds wisselend. Het zal misschien wel 
eens gebeuren, maar nood breekt wetten.

Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt heel veel zorg. 
Thuishotel biedt diensten aan zoals maaltijden aan huis, kapper, 
pedicure zodat U lang thuis kan blijven wonen.
Vraag een preventiegesprek aan door te bellen naar 0515 461234 of 
mail naar info@thuishotel.nl
Thuishotel regelt dat de wijkverpleegkundige contact met U 
opneemt. Het preventiegesprek is gratis.

Thuiszorg biedt hulp in de huishouding, zodat je niet alles uit handen 
hoeft te geven. Met de hulp kun je bepaalde dingen toch nog zelf 
doen.

Dan is er ook nog Thuisbegeleiding, ze helpen je door de 
moeilijkheden heen die op je pad zijn komen. Maar dan moet je wel 
een aanvraag doen bij het wijkteam/gebiedsteam in je gemeente. 
Die komen langs en beoordelen samen met je of je Thuisbegeleiding 
wordt ingezet.
Het sociaal/gebiedsteam regelt dit met de medewerkers 
Thuisbegeleiding. Je kan de vraag ook stellen aan wijkverpleegster. 
Zij heeft directe contacten met de wijkteams van de gemeente.

Aan Thuisbegeleiding is wel een eigen bijdrage verbonden. 
Voor de hoogte van de kosten kun je bij de gemeente terecht, vragen 
over Thuisbegeleiding kun je stellen aan de coördinator: telf 0515 
461360
                       email:  thuisbegeleiding@thuiszorgzwf.nl   

Ook is een mogelijkheid voor nachtzorg, ‘s avond laat en ‘s nachts. 
Zo worden de familie en andere mantelzorgers ontlast van hun zorg, 
en kunnen zij zich als het mogelijk is ontspannen. Als je intensief 
voor iemand zorgt dan is het heel belangrijk. Wil je hierover meer 
weten  neem dan contact op met de Zorgbemiddeling 0515 461163   
email zorgbemiddeling@antoniuszorggroep.nl

wijkverpleegkundige in de buurt: www.mijnantonius.nl/thuiszorg. Bij 
“vind uw thuiszorgteam” vult U uw postcode in. Kun je direct zien 
hoe u uw wijkverpleegkundige kunt bereiken.

Hopende dat ik alles een beetje goed heb uitgelegd.

                                 Bettie Toering-Koenen

ABC

Graag zouden wij als ABC nieuwe leden willen verwelkomen.

Er is Yoga les onder de goede leiding van Jan v/d Pal. 
De Yogales is op maandagmiddag van 13.30-15.00 uur.
De les duurt tot half 3, daarna met z’n allen thee drinken.
Eén van de dames vertelde mij “we hebben een leuke, fijne groep, 
sommige vrouwen zijn er al jaren bij”. Bovendien is Yoga goed voor 
lichaam en geest.

Dan de woensdagmorgen, die begint om 09.00 uur met een uur gym 
onder de goede leiding van Monica Poiesz.
Ze doet het echt heel leuk, maar ook goed. Ze let goed op je 
houding, corrigeert waar dat nodig is. Legt uit wat we gaan doen.
Dan om 10.00 uur drinken we met z’n allen koffie/thee.
We nodigen heel vaak iemand uit om iets te vertellen over hun werk/
hobby. Er is al eens een schoonheidsspecialiste langs geweest, een 
apotheker, een mevr. met een prachtige verzameling kant/textiel, 
een imker, thuiszorg.
Kortom van alles wat. Het is dus niet alleen gym, maar ook het 
sociale gebeuren komt aan bod.
We delen lief en leed met elkaar.
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Dan de donderdagmorgen, die begint om 09.15 uur en duurt tot 
10.15 uur. Ook dan drinken we met elkaar na afloop koffie/thee.
Dit noemen we seniorengym. Als je ouder wordt of je bent niet meer 
in een hele goede conditie, dan kun je deze gym heel goed doen. Het 
gebeurt bijna allemaal zittend. Ook hier is de leiding in handen van 
Monica Poiesz. Heel gezellig en ook je sociale contacten worden hier 
gelegd.

Kortom de moeite waard om eens langs te komen om te zien wat wij 
nog kunnen.
En als het niet helemaal lukt doe je het wat langzamer aan.

Jullie zijn van harte welkom op de woensdag/donderdagmorgen.
Om deel te nemen aan onze gezellige maar goede lessen moet je wel 
lid zijn van de Wijkvereniging “De Spil”.
Inlichtingen over onze gymlessen kun je vragen bij Trudy Müller telf 
0515 413265

Hopelijk tot ziens!

                               Bettie Toering-Koenen

Er is wel een les die ik onder de aandacht wil brengen voor 55+-
80 jarigen. Op de maandagavond om 19.00 uur. Deze damesgroep 
blijft fit door oefeningen in balans, lenigheid, en kracht. Een leuk 
uurtje om samen te sporten en te bewegen op muziek. Het is geen 
dans maar de oefeningen op muziek geven structuur en houvast 
en maken de les nog gezelliger. Sociaal, gezond en een goede stok 
achter de deur vanwege de groep. Het is geen probleem wanneer 
deelneemsters niet alles mee kunnen doen. Sommige dames hebben 
last van hun knie, anderen van hun rug. Ons motto is: blijven 
bewegen!
Instroom: kan het hele jaar. Kom naar de les of neem contact op met 
de sportcommissie. Zie de flyer!

Fit 55+ 

  Wijkpanel Tinga organiseert 
  voor alle bewoners van Tinga en leden van De Spil

Zaterdag 2 november, inloop 19:30 uur, start 20:00 uur
Laat in een aantal rondes zien of jullie de beste quizzers zijn van 

Tinga en omstreken! Geef je op per team of individueel via 
www.wijkpaneltinga.nl/quiznight   Geen internet? 085-3012067

Wijkpanel Tinga
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Laatste informatie.
 Alle binnen gekomen films worden gedraaid!! 
   Locatie bioscoop Cine Sneek. 
Het adres is Leeuwenburg 12 8601 BC   Sneek tel. 0515- 412 341
Martini plein is de dicht bij zijnde parkeerplaats ± 5 minuten lopen. 
Richting Centrum. Ietsje verder weg kan je ook op de Veemarkt 
parkeren.  Op zondag is het overal vrij parkeren.
Toegangskaart Speelfilmfestival € 5,00 . Van 10.00 tot 18.00 uur.
De lunch is in de bioscoop en wordt verzorgt door restaurant
"Aan de Gracht" Lunch kaart € 10,00. Kopen bij de kassa van 
Windjammer.

Na afloop gingen we altijd Sing King Ling, maar het is daar zo krap. 
Je zit op elkaars lip. We gaan nu naar een uitstekend Chinees Indisch 
Restaurant " Nieuw Azië"  op het Kleinzand. Buffet € 20,50 All in. 
We hebben daar een eigen ruimte tot onze beschikking. Het is een 
héél klein stukje verder lopen. Graag op tijd doorgeven als je mee 
gaat. Uiterlijk in de pauze van 15.00 uur dan kunnen wij het weer 
door geven aan Nieuw Azië. 

De volgende prijzen worden uitgereikt door 
de jury. 
De Beste film 
Beste Geluid 
Beste Camera voering
Beste Actrice 
Beste acteur
De Origineelste film
De publieksprijs door Annet

Kom je een weekeindje naar Sneek? GEZELLIG!
Je kan dan zaterdag genieten van dweilorkesten in de het centrum 
van Sneek.
Zondag is het koopzondag.  Voor vragen: videoclub2001@ziggo.nl                     
Annet Lutz

Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby

6 oktober Nationaal 
Speelfilmfestival in Cine Sneek. 
De inschrijf datum is verstreken 
en kunnen beginnen met de dag 
indeling. Ook nu weer films van uit alle hoeken van 
Nederland en dus ook bezoekers over al vandaan.

1 oktober clubavond. 
Bespreken wie doet wat, tijdens het 
speelfilmfestival. 
Daarna Timelapse. Wat is dat? Foto of film. Hoe 
maak je een Timelapse. Bij een Timelapse worden
 meerdere foto's heel snel achter elkaar vertoond. 
Het resultaat is een bewegend beeld waar bij de tijd razend snel voor 
bij gaat. Zoals bv bij het bouwen van een brug.
 
12 oktober  Jubileum! Een uitnodiging van filmclub Flevoland. 

15 oktober  Open film avond 19.30. Iedereen is welkom. 
Natuurfilms, documentaire, humor. 
Een avond vullend programma. De films hebben   
landelijk allemaal prijzen gewonnen. 
Films van Non Professionele filmers.

29 oktober  Open avond voor alle foto en filmliefhebbers. 
Wij krijgen bezoek van DHA. Den Helder Actief 
AV groep. Zij gaan bij ons een avond verzorgen en 
laten werk van hun leden zien. Een audiovisuele 
presentatie en niet te vergeten de techniek. Ook leden 
van fotoclub "De Spil" zijn natuurlijk welkom.
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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
  Fit 55+   19.00-20.00
  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
  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
  Amato    20.00
Iedere donderdag:
  ABC ouderengymnastiek 09.15-10.15
  Kinderkoor     16.45-17.45
  Koor    19.45-22.00
  Darten    19.45-23.00
Iedere vrijdag:
  Schilderen   13.30-15.30

Op de tweede vrijdag van de maand (okt t/m april): Kienen 19.15-22.00
Op de derde vrijdag van de maand (okt t/m april): Klaverjassen 20.00

Agenda
DAG TRAINER/STER ADRES TELEFOON SPORT
DINSDAG

17.15-18.00 Jan v.d. Pal Ath. Bonninghe-
leane 14

514769 Badminton J

18.00-18.45 Jan v.d. Pal Ath. Bonninghe-
leane 14

514769 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 Berkenlaan 40 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

19:00-20:00 Mirjam Klip 06-33741884 Fit-55

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:


