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Jaargang 44, mei 2017

KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 AUGUSTUS!

Voldende boekje komt in 
september uit!
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Marie Rienstra 707013
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
Kantine vacant
Kienen Margriet Eekma 418889
Klaverjassen Rienk Heemstra 06-48707062
Koor Evergreens Ria Visser 858811
Ouderensoos Marietje Zweet 416310
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Sietske Kuijpers 412946
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Frans Soepboer 424622
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

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!

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter

Op 6 april 2017 heeft de raad van SWF akkoord gegeven voor de 
relocatie van de Jumbo supermarkt in Tinga naar de hoek van het 
sportpark. Het bestuur van De Spil is een voorstander van net buiten 
of net binnen in de wijk Tinga. Het is voor mij een uitermate vreemd 
voorstel om op het sportpark Tinga een verkeerschaos te creëren 
vooral in het weekeinde als de clubs allen spelen. Het is nu aan de 
sportkoepel Tinga om eventueel bezwaar aan te tekenen, tegen 
dit besluit. De gemeente SWF is naar mijn mening met een warrig 
beleid bezig! Er was een plan van de gemeente om S.W.Z. en ONS 
naar een geheel nieuw sportpark te verplaatsen, dat geld lag op de 
plank klaar. Een tweede plan was om beide clubs in Tinga te laten 
spelen. Nu wordt onderzocht om beide clubs naar het sport park van 
ONS worden verplaatst dan kan er meer ruimte voor de Hockeyclub 
worden gecreëerd. Ik ben benieuwd wat er van al die proefballonnen 
terecht zal komen. Een ding is zeker 22 november zijn er vervroegde 
raadsverkiezingen. De politici moeten hun standpunt duidelijk gaan 
bepalen. Op 31 maart onze algemene ledenvergadering is met 
algemene stemmen het besluit gevallen om niet mee te werken aan 
de relocatie van De Spil naar het Jumbo pand. Het gebouw is totaal 
niet geschikt om de wijkvereniging te huisvesten.
Wij hebben binnenkort een gesprek met het hoofd van de 
gebouwendienst om over het groot onderhoud van ons huidige pand 
te overleggen!

Ons standpunt is duidelijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rest mij nog jullie allen een mooie Lente/Zomer toe te wensen!

Jan Bernard Terpstra
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En dan ligt het laatste boekje van dit 
seizoen alweer voor je neus. Wat gaat 
de tijd toch snel. We hebben alweer 
een paar mooie warme dagen gehad 
en er komen nog vele aan, dat weet 
ik zeker! Ik heb in ieder geval zin in 
de zomer. Ik wens iedereen een fijne 
zomervakantie toe en ik hoop dat 
jullie het boekje in het nieuwe seizoen 
met veel plezier zullen lezen.

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

wijkverenigingdespil

Van de redactie Even voorstellen

ADVERTENTIE:

Mijn naam is Stef Kuiterman en sinds kort penningmeester van 
de wijkvereniging. In 1990 zijn wij i.v.m. mijn werk verhuisd 
van Emmen naar Sneek in de wijk Tinga. In deze wijk was een 
wijkvereniging actief en om dit soort initiatieven te ondersteunen zijn 
we hiervan lid geworden. In eerste instantie alleen als ondersteunend 
lid maar via de huidige voorzitter Jan-Bernard Terpstra werd ik 
gevraagd of ik iets kon betekenen bij het vervangen van de cv-ketel. 
Van het een kwam het ander en toen het verhuizen naar de Jumbo 
locatie begon te spelen werd ik wederom gevraagd voor een actieve 
rol in de bouwcommissie. In de bouwcommissie heb ik me de laatste 
drie jaar verdiept in de dingen die de wijkvereniging aan gaat. Vooral 
het in teamverband mee denken, adviseren en besluiten te nemen 
en het zo goed mogelijk inzetten van de middelen en de kennis die 
binnen de wijkvereniging aanwezig is spreekt mij aan. Tijdens de 
bijeenkomst van de bouwcommissie kwam regelmatig ter sprake 
dat Jan Mous, na 10 jaar penningmeester te zijn geweest, graag 
wil stoppen met deze functie. Het bestuur heeft herhaaldelijk een 
oproep gedaan voor een nieuwe kandidaat voor deze functie. Helaas 
zonder resultaat. Hierdoor raakte ik in gesprek met Jan Mous over de 
invulling van deze functie. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd 
dat ik me kandidaat heb gesteld voor de functie van penningmeester. 
In het begin heeft Jan mij wegwijs gemaakt en geleidelijk aan nam 
ik de functie in januari van dit jaar over. Persoonlijk hecht ik veel 
waarde aan een goede sfeer waarin alle leden zich prettig voelen en 
ook in staat worden gesteld via inspraak mee te denken over het 
reilen en zeilen van wijkvereniging De Spil.

Jan Mous heeft mij met veel zorg ingewerkt en alles perfect 
overgedragen, bedankt voor de hulp Jan.

Stef Kuiterman
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Ja, dat stond vorige maand al in de 
wijkkrant niet te weten dat er in mei ook nog een wijkkrant uit 
kwam. 

De afgelopen clubavond was maak een film over HOUT. Bijna 
iedereen had een film gemaakt daar over.  Natuurlijk was er ook een 
animatie bij van Harry. Was een avond vol verrassingen.
Komend clubavond 18-4 gaan we op stap. Ype ere lid van de 
vogelwacht vindt het leuk om ons te begeleiden op de safari door het 
Rasterhoffpark en Ype past op de Hooglanders. Spannend! Natuurlijk 
hopen dat regen onze plannen niet in de war schopt.    
 

Dit jaar is ons clubuitje naar Dokkum. Een 
stadsgids gaat ons van alles vertellen over 
Dokkum. Er zijn maar liefst 140 rijksmonumenten, 

maar die gaan we echt niet 
allemaal bekijken. Het betekend 
wel dat Dokkum een rijke historie heeft, maar 
ook gezellige terrasjes aan het water. Een mooie 
combinatie voor een gezellige dagje uit.
   

Een hele tijd geleden ben ik begonnen met het filmen van verhalen 
over de Volksbuurten in Sneek. Een paar zijn er al klaar en heb 
ook aan de verhaal verteller laten zien. Geweldig leuk vonden ze 
het. Kost heel veel tijd, maar hoop na de zomer een middag te 
organiseren om iedereen te laten genieten van de mooie verhalen 
van verschillende mensen die in een Volksbuurt woonden.

DE SPIL BLIJFT!!
Windjammer stopt 2 mei en wens iedereen opnieuw een fijne 
vakantie en tot in september. Annet

Even voorstellen
Ik ben Hendrik Huitema en sinds kort ben ik verkozen tot algemeen 
bestuurslid van de wijkvereniging.
Ik ben woonachtig in de wijk Tinga, 
op een steenworp afstand van ons 
wijkgebouw.
Rond vijf jaar ben ik al actief bij de 
wijkvereniging; maar dan via de fotoclub 
“de Spil”. Eerst gewoon als fotoclublid 
en heb nu alweer enkele jaren terug de 
voorzittershamer overgenomen van Dhr 
Wiebe Faber.
Enkele foto’s van mijn hand zijn al in het 
wijkkrantje geplaatst, met name foto’s 
m.b.t. de re-lokatie van het wijkgebouw 
en het zullen er vast meer worden.
Door in het bestuur te komen hoop ik 
mijn steentje bij te kunnen dragen aan de 
toekomst van de wijkvereniging.

m.v.g. Hendrik Huitema

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:
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FOTOCLUB “ DE SPIL”

 http://www.fotoclubdespil.nl                          info@fotoclubdespil.nl

Voor meer inlichtingen bezoek onze website:
http://www.fotoclubdespil.nl

Hier kunt u ook foto’s gemaakt door onze leden 
bekijken.

Waar houdt de fotoclub zich mee bezig?

• We beoordelen onze foto’s op hun kwaliteiten.
• We werken aan onze artistieke ontwikkeling.
• We organiseren oefenavonden.
• We exposeren ons fotowerk in het wijkgebouw de Spil en 

op onze eigen website.

Deze keer een foto uit de serie Weerspiegeling. Deze foto heb ik op 
Facebook gevonden. Foto van Marjolein de Boer Muller.
facebook.com/fotoclubdespil

Wat doen we zoal bij de fotoclub ? Op onze clubavond word er 
aandacht besteed aan de techniek achter fotograferen. Dit doen 
we in de vorm van een cursus. Ook het bewerken van foto’s op de 
computer etc. komt bij ons aan bod. Natuurlijk delen we kennis 
met elkaar. Daarnaast werken we ook met  thema opdrachten. 
Deze  foto’s worden door alle leden besproken en voorzien van 
opbouwende kritiek. Daarna  worden de foto’s in het wijkgebouw 
geëxposeerd. Ze zijn natuurlijk ook op onze website te vinden.

De fotoclub wordt ook regelmatig gevraagd om foto’s te maken bij 
b.v. activiteiten van de wijkvereniging.

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u deze passie in 
clubverband delen dan bent u bij ons aan het juiste adres ! Tijdens de ledenvergadering van de wijkvereniging op 31 maart 

heeft dhr. Robert Klees toegelicht waar het wijkpanel voor staat. 
Het wijkpanel is er voor en door de bewoners. De leden van het 
wijkpanel, wonen allemaal in de wijk en doen hun best om de wijk 
Tinga op allerlei manieren te verbeteren. Over de samenwerking 
met het wijkpanel en De wijkvereniging is het volgende afgesproken. 
Het Wijkpanel houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de wijk 
Tinga. De wijkvereniging daarin tegen houdt zich bezig met het reilen 
en zeilen van het Multifunctionele Centrum wijkvereniging De Spil 
en zal zich niet mengen in algemene wijk aangelegenheden zoals 
bijvoorbeeld de verhuizing van de jumbo of het verbeteren van de 
wijk Tinga. Tenzij er (algemene) onderwerpen zijn die direct invloed 
hebben op het Multifunctionele centrum Wijkvereniging De Spil.  
http://www.wijkpaneltinga.nl  http://despilsneek.nl

    Wijkpanel Tinga en Wijkvereniging De Spil



DE SPIL                                                 Mei 2017 11                                       Mei 2017                                        DE SPIL10

Frans Soepboer volleybal fransenmirjam@ziggo.nl 0515-424622

Gea v/d Molen secretaresse geavdmolen@gmail.com 06-25454979

Hilda Boot badminton hildaboot@hotmail.com 06-39214136
Lisa Wierda penningmeester famwierda@telfort.nl 0515-416988

Sportnieuws

Praktijk Poort van Sneek

Theo van Voorthuisen en Ria Hamberg
Wij vormen een unieke combinatie en hebben ruime ervaring.

Fysiotherapie: behandeling van houding- en bewegingsapparaat.
Klachten aan spieren en gewrichten, sportblessures en chronische 
aandoeningen.
Pedicure: knippen, vijlen en polijsten van de nagels. Behandelen 
van ingegroeide nagels en het verwijderen van eelt, wratten en 
likdoorns.

Ons team is uitgebreid met collega fysiotherapeute Amarins Herrema.

Onze praktijk kunt u vinden aan Lemmerweg 43 te Sneek.
Praktijk algemeen: 0515-411552
mobiel Ria Hamberg: 06-15153544
rhamberg@home.nl
www.praktijkpoortvansneek.nl

ADVERTENTIE:

Het sportseizoen in De Spil loopt ten einde,  er is weer een volop 
gedanst, gevolleybald, gebadmintond en  salsa en aerobic beoefend. 
Dit is mogelijk omdat er zo veel trainers en instructeurs  elke week 
enthousiast en met heel veel energie  klaarstaan om zijn of haar 
les tot een succes te maken.  Via deze weg willen we al die mensen 
bedanken voor een geweldig jaar.
Een trainer in het bijzonder willen wij nog extra bedanken. Een van 
de mensen van het eerste uur. Jarenlang was zij de trainer van 
het maandagavond volleybalteam. Helaas is deze groep dit jaar 
opgeheven.
Het gaat hier natuurlijk om Aukje de Boer. Ze  heeft zich  30 jaar  
ingezet voor dit team en heeft  er altijd voor klaargestaan.  Als sport 
commissie willen we haar via deze weg bedanken.   Natuurlijk zal 
ook gezorgd worden voor bloemen en een presentje.

De sport commissie

Hoe is het mogelijk dat er zo veel spul blijft liggen in de sportzaal
Alles wordt netjes in de wasmand bewaart maar als de SPIL dicht is 
gaat de wasmand ook leeg
 
DUS MOCHT ER NOG WAT VAN U BIJ ZITTEN, HAAL HET DAN SVP OP
 
OOK GYM SCHOENEN BEN IK TEGEN GEKOMEN ..
Je kunt komen kijken als de Spil open is en de wasmand staat in de 
invalide toilet.
Daar kun je altijd even zien of er iets van jou in ligt.
 
Bij voorbaat dank  Bestuur de SPIL....

GEVONDEN VOORWERPEN

In het laatste jaarverslag stond “maandagavond volleybaluur 
opgeheven”. 4 woorden, slechts 4 woorden om een historie van 
ruim 35 jaar af te sluiten. Toen ik dit las, raakte het mij diep. 
Wat begon als gezellig, actief bij elkaar komen, vanaf bijna het 
begin van De Spil, veranderde met de tijd in een hechte groep 
volleyballers die gedurende meer dan 35 jaar veel lief en leed 
met elkaar gedeeld hebben. 
Helaas, helaas het ophouden van deze groep heeft hier ook mee 
te maken, leed, de een kan niet meer om reumatische klachten, 
de ander artrose, weer een ander een longaandoening, dit alles 
het sportieve te belemmeren. 
En nu, nu is het einde daar, in slechts 4 woorden. Liever zou 
ik de volgende vier gebruikt zien; dat doet meer recht aan de 
situatie:
“Gespeeld en nu Game-Over” 

Jullie trainster Aukje de Boer
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ADVERTENTIE:

Wij zijn dringend op zoek naar 
enthousiaste Gastvrouw/heer. 
Vindt u het leuk om één of meerdere 
avonden in de maand gastheer of 
gastvrouw te zijn in 
ons wijkgebouw? 

Meld u dan aan
bij het bestuur van de Spil.
Jan Bernard Terpstra
Tel: 0515-421837 
bestuur@despilsneek.nl

Het einde van het seizoen nadert. Dus ook voor de barmedewerkers.
Maar dat neemt niet weg dat wij in het nieuwe seizoen wel graag 
nieuwe mensen achter de bar willen hebben. Wij hebben het 
ontzettend leuk met elkaar.
En kom er gezellig bij als je er wat voor voelt; alles is te leren en 
moeilijk is het niet.
Je staat dan ook nooit alleen, altijd met z’n tweeën soms wel meer 
als het druk is. Dus ik zou zeggen geef U alvast op wij zijn er ook 
voor U en andersom ook.
 
Reacties naar Coby Volberda of Jan B Terpstra. Namen staan voor in 
het boekje.

Kantine
Er is deze keer niet zo veel te vertellen.
Onlangs een prachtige film gezien over China, gemaakt door Henk 
Beskens. Geweldig om te zien. Wat heeft hij de cultuur van China 
goed in beeld gebracht, fijne muziek erbij, dat maakte het helemaal 
compleet. We houden ons als A.B.C aanbevolen voor meer van die 
mooie films.

Woensdag 11 April was onze altijd gezellige paasmorgen. Ik kon zelf 
door omstandigheden niet aanwezig zijn, maar wat ik gehoord heb 
was het heel leuk. Het was goed verzorgd!
Donderdagmorgen seniorengym was ook goed vertoeven. De tafels 
waren leuk gedekt. Mooie servetjes met wat lekkers erbij, chocolade 
paaseitjes, figuurtjes. We kregen wat lekkers bij de koffie, onze gym 
leidster Monica was bijna jarig en trakteerde.
Na de koffie een glaasje advocaat met een dikke lel slagroom erop. 
Dat hoort bij Pasen, je kon ook fris krijgen hoor.
O.a. Komkommer, kaas, lekkere zoutjes kwamen voorbij....Trudy had 
het goed voor elkaar!

We zijn bijna aan ´t eind van het seizoen.
Ons reisje op 10 Mei en dan nog 1x bij elkaar om na te praten en dan 
is het voorlopig gebeurd.

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft en in September 
weer uitgerust in de Spil verschijnt!

ABC

wenst iedereen een prettige vakantie!
De SpilWijkvereniging
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Van de Evergreens

Wij zijn druk aan het oefenen voor de laatste optredens voor de 
zomervakantie. Het belooft weer een hele happening te worden.
Het optreden op 25 maart in de Flecke te Joure was voor een 
dankbaar publiek.

Wij treden op zaterdag 29-4-2017 op in het atrium van het 
Bonefatiushuis om 15.00 uur.
Op vrijdag 5-5-2017 verzorgen wij om 20.00 uur samen met 
het Stedelijk Muziekkorps Sneek een Bevrijdingsfestival in de 
Baptistenkerk op de Selfhelpweg te Sneek. De aanvang is om 20.00 
uur, de zaal is open om 19.30 uur en de kaartverkoop is vanaf 19.00 
uur aan de zaal. De kaarten kosten €10/stuk. Wees er op tijd bij, 
want er kunnen maar 300 toehoorders in. Een uniek optreden met 
elkaar.
Op zondag 14-5-2017 is er een herkansing, maar dan zonder 
muziekkorps om 16.00 uur in de Spil. Ons voorjaarsconcert, toegang 
gratis. De bedoeling was om dan een gezamenlijk concert te geven 
met het Gemischte Chor Minheim uit Duitsland. Helaas krijgen zij 
door omstandigheden hunnerzijds hun koorbezetting niet voltallig en 
hebben wij het weekend moeten afblazen. Heel jammer! Wij zingen 
echter wel!!

Na dit optreden wacht ons koor het zomerreces en gaan wij weer aan 
de slag in augustus/september 2017. Wij zien weer uit naar nieuwe 
stemmen bij alle secties. Kun/wil je graag zingen, kom dan eens 
vrijblijvend kijken/horen op een repetitie op de donderdag 
avond in het wijkgebouw de Spil van 19.45 – 22.00 uur. 
Volg ons ook op facebook: facebook.com/EvergreensSneek.nl 
Website: www.evergreenssneek.nl 

Gert Verschoor, koorlid

Van de Evergreens
Hallo Klaverjassers..
 
Zo hier maar weer eens een verslag van de instuif. Zoals jullie al wel 
gemerkt hebben zijn we de laatste tijd met maar 7 of 8 tafels.
En daar zijn wij als klaverjassers niet echt blij mee. Dus lieve 
mensen mochten er in jullie omgeving nog mensen zijn die graag 
een kaartje willen leggen schroom niet en kom eens langs en maak 
kennis met ons.
15 Mei hebben wij de MARATHON dus kunnen jullie zich weer 
opgeven bij de eerst komende kaartmiddag. Gezellig is het en we 
beginnen met koffie en er iets bij.
Lunchen doen we rond 12.30 met heerlijke soep en broodjes.
S,middags gaat om 14.00 uur de bar open en we hebben nog wel 
een tussendoortje ook.
Dus kom gezellig klaverjassen wij zijn er ook.
 
De Instuif comm: R.A.C.

Instuif

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:
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Notulen jaarvergadering wijkvereniging de Spil dd. 31-3-2017
Tijd: 19.30 uur, plaats: grote zaal
Aanwezig: zie presentielijst (48 leden).

1. Opening om 19.30 uur en een hartelijk welkom speciaal aan Dolf      
    de Boer. Aansluitend 1 minuut stilte voor hen die ons ontvallen of             
    ernstig ziek zijn.

2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen

3. Notulen 1-4-2016: geen op- of aanmerkingen

4. Ingekomen stukken: geen

5. Mededelingen: 
 - Dirk Poel is in 2016 zowel benoemd als afgezet als   
   barvoorzitter in wederzijds overleg.
 - Wij hebben een moeizame verhouding met de gemeente  
   SWF. Opeens moeten wijzelf rekeningen gaan betalen,   
   die voorheen voor rekening kwamen van de gemeente. Dit  
   wordt vervolgd.

6. Verslag bestuur: geen vragen. Overige commissie verslagen zijn    
    t.k.g. Helaas is er niet van elke commissie een jaarverslag.

7. Verslag penningmeester: er volgt een toelichting door   
   administrateur MvdK, er zijn geen vragen vanuit de vergadering.

8. Verslag kascommissie: er zijn geen bijzonderheden gevonden. De  
    kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge  
    te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

9. Vaststellen financieel jaarverslag: het verslag wordt vastgesteld.

10. Begroting 2017:  de verhuur loopt terug door het afhaken/  
      minder worden van enkele grote huurders. Het bestuur hoopt  
      dit te kunnen compenseren met het aantrekken van enkele   
      kleine verhuurders. De begroting wordt vastgesteld.

11. Benoeming leden kascommissie:   de nieuwe leden voor 2017/18  
      zijn dhr. W. Hoexum, dhr.  A. Draisma en mevr. H. Houtman.

Notulen jaarvergadering 12. Vrijwilliger van het jaar: het bestuur heeft Annet Lutz         
      voorgedragen en benoemd als vrijwilliger van het jaar. Zij   
      wordt beloond met een oorkonde en een bos bloemen, nadat          
      haar verdienste(n) zijn benoemd.

13. Digitalisering website en wijkkrant:  dit wordt verdaagd. Er zal  
      dit jaar eerst een plan worden uitgewerkt.

14. Wijkpanel en de plannen voor Tinga: aan het woord komt de    
      voorzitter van het wijkpanel Robert Klees.

Het doel van het wijkpanel is om te voorkomen, dat de wijk Tinga 
verloedert en als zodanig een achterstandswijk dreigt te worden. 
Namens de bewoners heeft het wijkpanel een brugfunctie 
tussen bewoners en de gemeente. Het gaat o.a. om veiligheid, 
groenvoorziening en jeugd. Het panel neemt geen besluiten, maar is 
informerend naar de gemeente toe. Enkele positieve realisaties zijn: 
fietstunnel en afslag BP benzinestation.
Het liefst zou het wijkpanel ervoor kiezen om gezamenlijk op te 
trekken met de wijkvereniging. Er is echter voor gekozen om samen 
apart te opereren. Daar waar het gaat, samen elkaar versterken.
Er moeten nu nieuwe doelstellingen geformuleerd worden m.b.v. de 
bewoners. Om dit te realiseren zal er gebruik worden gemaakt van 
sociale media, wijkkrant en van mond op mond zeggen.

15. Toekomst wijkvereniging de Spil: de voorzitter begint met een  
     opsomming van de geschiedenis hiervan. 
De gemeente blijft slecht in communiceren naar ons toe. De 
gemeente biedt ons een “slechte” behuizing aan zonder sporthal 
(huidige Jumbo pand). Het doel van de wijkvereniging is en blijft 
optimalisering van het bestaande wijkgebouw. 
Er zal een brief/mail met deze optie gaan naar alle raadsleden voor 
de raadsvergadering van 6-4-2017.
Het verbeteren van het dak, isolatie, is nodig om ons plan te kunnen 
realiseren om zonnepanelen te plaatsen om energie neutraal te 
kunnen worden. Ook wordt er gedacht aan aardwarmte voor zuinig 
stoken.
De jaarvergadering gaat akkoord met dit voorstel een brief/mail te 
versturen naar de gemeenteraad.

16. Verkiezing bestuursleden:
     Jan Mous is gestopt als penningmeester en in zijn plaats wordt  
     Stef Kuiterman benoemd. De vergadering gaat akkoord.
     Gert Verschoor is aftredend en wordt herbenoemd als secretaris.
     Mirjam van der Kooij is aftredend en wordt herbenoemd.
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ADVERTENTIE:     Hans Bruinsma is aftredend en er is een tegenkandidaat Hendrik  
     Huitema, er volgt een verkiezing. Met 34 stemmen voor en 12  
     tegen wordt HH benoemd tot algemeen bestuurslid.
     Er is een bedankje voor dhr. JM en HB met bloemen, attentie en  
     een bon.

17. Rondvraag:
 - Wim Hoexum – de vloer van de doktersruimte is niet   
   altijd even schoon, ook is hij beschadigd. Appie B en SK  
   zullen dit beoordelen en evt. laten herstellen.
 - Minke de Jong – de toneelspelers hebben na afloop van hun  
   spel geen bloemen gehad. Antwoord: de toneelclub is op een  
   andere manier uitgebreid gefêteerd.
 - Carla Kliffen – in de sjoelruimte (OBW) tocht het vreselijk  
   door de ramen. Antwoord: er is/gaat een brief naar de   
   gemeente hierover.
 - Angelo Draisma – wil graag horen van de gemeente, dat wij  
   zeker nog 10 jaar in dit gebouw kunnen blijven. Antwoord:  
   wij gaan voor zeker 20 jaar.
 - Dolf de Boer – bedankt een ieder voor alles wat er rondom  
   hem gedaan is qua hulp, bloemen en kaartjes. Hij ook   
            dankbaar, dat alles van de sport zo mooi naadloos is   
            overgenomen.

18. Sluiting: om 21.00 uur

Gert Verschoor, secretaris

Bel of mail voor boekingen en/of informatie: 
0515-414936 
janhendrikdevries@ziggo.nl

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE:

De uitslagen  van vrijdag 17 maart

De eerste prijs is gewonnen door dhr Jan van Brugge met 6816 
punten.
De tweede prijs is gewonnen door mevr M Koopmans met 6742 
punten. 
De derde prijs is gewonnen door dhr G Heemstra  met 6654 punten.
De poedelprijs is gewonnen door dhr Willem Dijkstra met 5573 
punten.
De beste bom is gespeeld door dhr G Heemstra en mevr H Hoekstra  
met 2222 punten .
De slechtste  bom is gespeeld door dhr J Ketting en mevr G Jansen 
met 970 punten. 
Tot de laatste kaartenavond van dit seizoen.

Rienk& Lies

Klaverjassen

Wanneer deze wijkkrant bij u in de bus valt is onze schildercursus 
reeds beëindigd. Wij beginnen weer op dinsdag- en vrijdagmiddag 19 
en 22 September 2017 in het achterste  (bridge) lokaal van de Spil.
Het nieuwe werk van de cursisten is te bewonderen in de grote zaal.
Een ieder die interesse heeft kan zich aanmelden op onderstaand 
telefoonnummer.
Wij allen wensen u een mooie zomer en een fijne vakantie toe.
Sietske Kuijpers
Tel: 412946
Na 18.00 uur

Schilderen
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En wij gaan ook weer onze afsluit-avond 
plannen onder leiding van onze onvolprezen 
Carla, die toch maar steeds weer haar best 
doet er iets leuks van te maken, zij heeft 

inmiddels weer wat “fijns” geregeld om van 
te smullen “chapeau”!

 
Uw sjoel-korrespondent 

ADVERTENTIE:

Sjoelkrant  editie APRIL 2017

Bij het ter perse gaan van deze editie zijn wij alweer ver gevorderd 
in het sjoelseizoen en hebben wij de wedstrijden tussen de periode 

kampioenen gehad, met als uitslag; ja en die wordt op de slot-avond 
bekendgemaakt dus ik kan deze uitslag nog niet publiceren...

En onze wedstrijdleidster Dicky had ons zo ingedeeld dat wij tegelijk 
10 beurten gingen sjoelen onder “geheimhouding” van de onderlinge 

uitslagen... spannend hoor!

Inmiddels zijn wij aan onze “limiet” voor wat betreft leden-aantal, 
want onze ruimte kan (helaas) maar ruimte bieden aan max. 22 

personen en dat is al wat aan de krappe kant, dus zo zie je maar het 
leeft nog steeds dat sjoelen in clubverband, wij zijn als club ook blij 
met de serieuze en steeds maar trouwe sjoelers, dat moest maar 

eens gezegd worden!

Bij het inleveren van deze editie mist u de sjoelstanden, maar nee 
hoor dit heeft te maken met de club-kampioenschappen en omdat de 

uitslagen “geheim” zijn dit keer geen tussen-standen....

Wij maken ons nu op voor pasen  en hopen dat de lente ons niet 
helemaal in de steek laat, want wij zijn de laatste 2 weken van maart 

verwend.. maar och het zal best 
weer beter worden de seizoenen hebben toch iets speciaals en de 
natuur is grillig en laat zich “gelukkig” niet sturen  of besturen en  

dat is maar goed ook!!

Sjoelkrant
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ADVERTENTIE:

Wie heeft dit verzonnen?

Een prachtig sportpark de trots van Sneek! Alles bij elkaar Hockey, 
Tennis, Tennishal, Voetbalvelden en beachvolleybal. Dan is er nog 
een groot multifunctioneel Centrum met Sporthal. Dit dreigt om 
zeep geholpen te worden door gemeentelijk beleid. Er moet zo nodig 
precies op die plek een Supermarkt komen! Op een Postzegel meer 
kan je die plek toch niet noemen! Het wordt een chaos door alle 
verkeer wat naar de Supermarkt moet en de kinderen die (tussen de 
auto’s door) naar de sportvelden! Er is geopperd dat de Hockey club 
wel naar het ONS veld kan verkassen. Er wordt even vergeten dat ze 
een paar jaar geleden een prachtig gebouw hebben neergezet samen 
met de Tennisvereniging een gezamenlijke kantine, kleedkamers 
en toiletten. Gemeente zoek een plek waar het veiliger en toch 
commercieel verantwoord is. Ideaal lijkt mij een locatie langs de 
weg richting Hommerts! Het is toch te gek voor woorden dat alle 
sporters de dupe worden van zakelijke belangen! De mens moet 
meer bewegen en we moeten participeren! Prins Willem Alexander 
had het al over een participatie maatschappij! In De Spil gebeurt dat 
ook er zijn ongeveer 800 huishoudens lid, dat wil zeggen dat er zo’n 
20.000 mensen per jaar in De Spil komen. Voor al de ouderen onder 
ons proberen we zo bezig te houden zodat ze niet vereenzamen.
Ik reken er op dat gezond verstand zal zegevieren.

Ik hoop dat u dit artikel kan plaatsen onder ingezonden stuk.
Bij voorbaat dank.

Tineke Terpstra

Ingezonden stuk

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl
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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 Valstraat 26 426101 Volleybal H

20.00-21.00 Robert Klees Zeskanter 48 423585 Volleybal D

21.00-22.00 Robert de Jong Pinksterboem 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 Eekmolen 19 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
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
  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

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)

Agenda

Vergaderingen



                                       Mei 2017                                        DE SPIL28

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


