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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 OKTOBER!



DE SPIL                                       Oktober 2017 3                             Oktober 2017                                        DE SPIL2

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:
Komt tijd komt raad!

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter
De kogel is door de kerk!! Op 6 september jl. heeft er een gesprek 
plaats gevonden tussen gemeente ambtenaren en het bestuur van 
de Spil. Wij hebben de toezegging gekregen dat (De Spil) op de 
huidige locatie blijft. Als de Jumbo gaat verhuizen wordt  op die plek 
een groenstrook gemaakt. Ook is er een toezegging gedaan door de 
wijk coördinator dat er nog 50.000 euro op de plank ligt voor groot 
onderhoud. De afgelopen 20 jaar is er praktisch niets geïnvesteerd. 
Dus zijn zij nu aan zet. Wij hebben het voorbeeld al gegeven door 
de foyer te renoveren. Het bestuur staat nu voor de keuze om het 
gebouw te huren of te kopen. Wij zullen hiervoor de tijd nemen en 
in overleg met specialisten en de leden een toekomst bestendig 
besluit te nemen. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Alle commissies zijn nu weer van start gegaan en de 
activiteiten worden weer goed bezocht. Tot ziens in de Spil.

Jan-Bernard.

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl
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Hallo iedereen,

Gelukkig is het boekje nu weer op tijd. Helaas is de vakantietijd over. 
Van verschillende mensen heb ik gehoord dat de kerstspullen alweer 
in de winkel liggen. Wat gaat de tijd toch snel. 
Ik wil iedereen vragen om zo veel mogelijk stukjes in te sturen voor 
de 15e van elke maand. Het boekje kan wel beter gevuld worden. 
Het boekje komt uit in september, oktober, november, december, 
februari, maart, april en mei. Ik vind het ook leuk om meer foto’s te 
laten zien. Stuur ze alsjeblieft naar onderstaand mailadres! Om alle 
bladzijden de vullen heb ik deze keer een sudocu erin gezet. Ik heb 
er geen oplossing van dus ik hoop dat een puzzelfanaat deze naar 
mij opstuurt.

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

wijkverenigingdespil

Van de redactie

ADVERTENTIE:

Elke 2e vrijdag van de maand

vrijdag 13 oktober 
Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

Eindelijk,  de 1e bingo-avond van dit seizoen is er weer. We hopen er 
weer een leuk seizoen van te maken.

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 13 
oktober a.s. 
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een 
leuk avond hebben. De Kienavond in november is op vrijdag  10 
november.

De Kiencommissie.   

Kienen  Kienen  Kienen

Er worden geen ledenpasjes meer gemaakt.
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Als dit boekje bij iedereen in de bus valt 
is het Nationaal Speelfilmfestival voorbij. 
Ik kan nu nog niet daar over schrijven hoe het is geweest. Wat we 
wel kunnen melden is: dat we nu al bericht hebben gekregen van 

Súdwest Fryslân dat we voor 1 november een 
aanvraag  moeten doen voor het Speelfilmfestival 
2018. Volgend jaar is het een jubileum jaar. 
Voor de tiende keer organiseren we een  
Speelfilmfestival in de bioscoop Cine Sneek en daar 
dat gaan we een heel mooi feest van maken. 

Op 3 oktober Open Podium in De Spil. Alle leden van filmclubs uit het 
Noorden zijn welkom, maar ook andere belangstellende. 
Het Open Podium is voor die mensen die 
advies willen hebben over zijn of haar film. 
In dezelfde maand  op 17 oktober komt 
Lennart met zijn documentaire film, waar 
hij vele prijzen mee heeft gewonnen. Hij zal 
daar het een en ander over vertellen. Op deze 
avond is iedereen is welkom.

Onder deskundig begeleiding  kan je elke vrijdagochtend in De Spil  
je oude films kan digitaliseren en ook videobanden digitaliseren.
Heb je in de vakantie gefilmd en weet je niet hoe je daar iets 
moois van moet maken. Wij helpen je. Wil een leuke bijvoorbeeld 
een bewegende titel er bij of misschien om het nog mooier te 

maken een leuk stukje muziek er bij? Kom dan 
vrijdagochtend om 9.30 naar De Spil. Het is 
altijd een gezellig en de ochtend vliegt voorbij. 
Kosten € 5,00 per keer. Kan je een keer niet, 
dan betaal je ook niet. Ben je lid van videoclub 
Windjammer dan betaal je € 3,00 per ochtend 
exclusief koffie/thee.

Wel moet je lid zijn, of lid worden van 
wijkvereniging De Spil.
Kosten € 12,50 per jaar.

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

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 Hendrik Huitema.
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 !

Leden van de Fotoclub!

Ik wil hier graag meer foto’s laten zien. Tot nu heb ik veel 
kunnen vinden op Facebook. Ik hoop dat jullie je mooiste foto’s 
naar mij willen opsturen zodat ik ze in het volgende boekje kan 
plaatsen.

Karin Calf
redactie@despilsneek.nl
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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:

Beste sport liefhebbers,

De sporturen zijn weer begonnen, waarschijnlijk komt het door de 
kou maar er werd meteen door vele mensen volop gesport. Er is 
volop gezelligheid tijdens deze sport uren, maar ook na afloop is 
menigeen nog te vinden in de geheel gerestylede kantine van de 
Spil. Een hapje en een drankje ontbreken daar bij niet.
Voor de mensen die nog een leuke, gezellige en sportieve uitdaging 
zoeken voor de aankomende periode kunnen zich nog inschrijven op 
de volgende plekken.

 
Maandag
Bij kinderdans is nog plek. Aanvang 1500 uur en 1600 uur 

Dinsdag 
Badmintonners jeugd op de dinsdag van 17:15 tot 18:45 uur per 
groep 45 minuten nog plaats voor 4 jeugdleden.

Woensdag
Volleybal heren van 19:00 tot 20:00 uur nog plek voor 2 personen.
Volleybal dames tussen 20:00 uur tot 21:00 uur plaats voor 2 
personen.

Donderdag
Volleybal gemengd 20:30 tot10:00 uur VOL!!!!

Vrijdag 
Badminton van 19:30 tot 20:30 zijn nog 3 plekken te vergeven.
Badminton van 20:30 uur tot 21:30 uur nog plaats voor 2 personen.
Badminton van 21:30 tot 22:30 uur kunnen nog 2 personen bij.

Aanmelden kan via
Aanmelden voor de sportactiviteiten kan via: famwierda@telfort.nl

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.

Sportnieuws
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Zoals als jullie al hadden gemerkt was de eerste wijkkrant wel erg 
laat in de bus mede door de late vakanties.
Maar we gaan proberen om de volgende wijkkrantjes op tijd de deur 
uit te krijgen. En als iedereen op tijd z’n kopij in levert komt het 
allemaal wel weer goed.
 
En ook de kantine draait weer op volle toeren
Maar als er nog wat nieuwe bar personeel bij komt is dat een 
pluspunt. Want we willen niet een avond dicht omdat we geen 
mensen hebben. Hoe meer hoe liever,want dan sta je hoog uit 1 of 2 
keer per maand.
De maand September is rond mede door Alex die deze maand 
September vakantie heeft en heel wat keren Bar diensten draait 
maar in Oktober is dat weer gebeurt. Dus vandaar deze oproep.
Wij wachten af maar als je er wat voor voelt bel mij Coby Volberda 
tel: staat voor in het boekje.
Ik heb onze bar medewerkers al ingelicht maar Leo Brouwer gaat 
mijn taak overnemen.
Eerst de puntjes op de i en dan per 1 Jan 2018 mag hij het doen.
 
Zo dit was eerst het nieuws betreft de Bar / Kantine en wie weet de 
volgende keer meer nieuws.
 
Groeten van alle Bar medewerkers....Coby V

Kantine ADVERTENTIE:

In Memoriam

Pas laat kregen we het trieste bericht dat na een 
noodlottig ongeval  een van onze vaste leden bij de 
dinsdagavond badminton ons ontvallen.

Jet Postma -de Vries

Wij wensen haar man Cees, hun  kinderen en 
kleinkinderen sterkte  toe met dit verlies.

Namens de sport commissie van de Spil



DE SPIL                                       Oktober 2017 15                             Oktober 2017                                        DE SPIL14

Kinderdisco

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:

Sinds korte tijd verzorgen Anton Romberg en Hendrik 
Huitema van de fotoclub het up to date houden van de 
kabelkrant (televisie in halletje en foyer) 
Dus mocht een van de commissies  of redaktie een eve-
nement organiseren of iets dergelijks kunnen wij dit op 
de tv plaatsen.

A. Romberg -- foto@fotoclubdespil.nl
H. Huitema -- info@fotoclubdespil.nl

Kabelkrant
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ADVERTENTIE:
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Sjoelkrant
Natuurlijk ook de groep <  110 die ook prima sjoelen en hun best 

doen om in de andere groep te belanden.... ha  ha !!

1 Diny 336
2 Roelie 185
3 Cobie J 120
4 Wiepie 108
5 Johan 97
6 Margriet 74
7 Siemen 54
8 Carla -56
9 Coby V -128
10 Attje B -210
11 Bokke -220

En zoals altijd zal tijdens de 1e periode van 7 weken de stand 
regelmatig door elkaar worden “gehusseld” , want de 1e plaats 

bezetten is één ding, maar behouden van die positie is dus keihard je 
best doen, t’ is maar dat je ‘t weet !

Verder mogen we vermelden dat onze club nog steeds compleet is en 
wij, helaas geen nieuwe club-leden kunnen verwelkomen mede door 
het feit dat onze ruimte nu met maximaal 10 bakken echt vol is, dus 
heeft u toch interesse, dan dient u contact op te nemen met Cobie 
Jonkman en is er wellicht een wachtlijst; zij zal dit opnemen met de 

overige bestuursleden.
Het is niet te verwachten dat er leden afvallen, gelukkig maar.

Ik sluit weer af met de hartelijke groeten namens....

Uw sjoel-korrespondent

Sjoelkrant  oktober 2017 

Hallo beste lezers en lezeressen hierbij  wederom een bijdrage voor 
de afdeling sjoelen in de SPIL.

Maandag de 11e september, terwijl de wind om de huizen giert en 
de regen met “bakken” neerkomt hebben wij weer ons gezellige 

“sjoelseizoen” opgepakt.
 

Met de “R” in de maand is alweer het laatste kwartaal van dit jaar 
langzaam ingegaan, maar goed dat er zoiets is als sjoelen.

Alle sjoelers hebben n.a.v. het afgelopen seizoen zo goed gesjoeld 
dat iedereen een “hoger” gemiddelde heeft gekregen, dus moeten wij 

allen nog beter sjoelen.

Hieronder dan de uitslag van de 1e sjoelavond: 
zoals u gewend bent eerst de groep >  110

Plaats: Naam:
1 Attje P 616
2 Yvonne 375
3 John -150
4 Dicky -155
5 Trientsje -184
6 Jan -192
7 Sjef -220
8 Leo -222
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ADVERTENTIE:

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

ADVERTENTIE:

Instuif Klaverjasmiddag op Maandag van 13.00 tot circa 17,15
 
Zoals jullie al hebben gemerkt, zijn we gestart met de Instuif op 
Maandagmiddag
Wij zijn geopend vanaf 13.00 uur maar beginnen om 13,30 we spe-
len 4 bomen
Voor die gene die hier al klaverjassen neem eens je vrienden of bu-
ren mee
Misschien is de drempel voor deze mensen nog wat te hoog maar 
met Uw hulp kun je dat verlagen
Er zijn altijd mensen die wel willen maar niet echt durven
Lidmaatschap is € 12,50 per jaar en wij hebben zoveel andere activi-
teiten waar je ook aan mee kan doen
Ook is er klaverjassen iedere derde vrijdagvond van de maand en 
Bingo /  Biljarten /  Soos / ook daar kun je klaverjassen
onder het genot van 2 keer Koffie / Thee en er wat bij en dat voor € 
2,00 euro per middag. kom eens langs
En maak een proef middag misschien is het wat voor U en uw part-
ner wij zien U graag komen .....
 
Groetjes van R- A- C. de Instuif commissie.

Klaverjassen
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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

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
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


