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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 APRIL !
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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 Hoexen 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 Frans Soepboer 424622
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter
{Foar de Mienskip}
Deze kreet van de gemeente SWF lees ik regelmatig in de 
correspondentie van de gemeente wat betekent deze zin volgens 
ons { Wij zijn er voor de gemeenschap, de Burgers} deze kreet 
staat haaks op het beleid van de gemeente. Ik wil dit met een 
paar voorbeelden duidelijk maken. Vorig jaar kreeg ik van onze 
verwarmingsinstallateur te horen dat het Spil bestuur voortaan 
het klein onderhoud zelf moet betalen. Wij hebben de rekening 
uiteraard betaald van € 800.00. maar de verhuurder is verplicht 
het onderhoud te betalen volgens het huurdersrecht. Na een 
gesprek met de gemeente hebben wij 50% korting gekregen. Een 
ander voorbeeld na een lange omzwerving kregen wij de factuur 
voor de reinigingsrechten het bedrag was € 800.00. nadat wij een 
bezwaarschrift hadden ingediend werd de prijs bepaalt op € 400.00 
en die prijs hebben we betaald. De aanslag wordt gebaseerd op het 
gehele complex. De sporthal is eigendom van de gemeente en alle 
klaslokalen worden door Carex verhuurd. Met eigen afvalcontainers. 
Deze maand kregen wij de aanslag voor 2018 in de bus, wat denkt 
u? Het bedrag is opgelopen tot bijna €1600.00 en weer voor het hele 
complex. Dus moeten wij weer een bezwaarschrift indienen. Stel dat 
het bezwaar gegrond wordt verklaard dan moeten wij het dubbele 
van vorig jaar betalen. Wie kan het ons uitleggen? Let wel! Wij zijn 
in de zomer 3 maanden gesloten, dus hebben wij ook geen huisvuil. 
Daar staat tegenover dat de activiteiten subsidie en subsidie uit 
het Kernfonds ons is afgenomen. Dus elke euro moet door onszelf 
verdiend worden. Door hard werken van vrijwilligers kunnen wij 
ons hoofd boven water houden. U kunt het zelf zien de foyer is 
prachtig opgeknapt en er is een prachtige foto gemaakt van Sneeker 
monumenten.

Goed nieuws!
Op 8 april is het voorjaarsconcert van “De Evergreens” van 
15.30 tot 17.30
Op 22 februari zijn de One houses geopend. Wij wensen de nieuwe 
bewoners veel woonplezier!
Per 1 september krijgen wij een nieuwe commissie erbij en wel 
Theatergroep AMATO als deze Wijkkrant uitkomt hebben zij de eerste 
voorstelling al gehad.

Wij wensen iedereen veel plezier en tot ziens in De Spil.
Namens het bestuur Jan-Bernard.
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Hallo iedereen,

Het laatste boekje voor de grote vakantie is die van mei (Kopij 
aanleveren voor 15 april!).

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

wijkverenigingdespil

Van de redactie
Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 13 april 2018

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

Voor een gezellige avond uit, met de mogelijkheid om voor een 
kleine inleg mooie prijzen te winnen. Een leuk uitje met kans op 
GELD of andere LEUKE PRIJZEN.

De inleg voor een plankje is:             € 2,00 
Voor leden, op vertoon lidmaatschapskaart.        € 1,50  
 Deze avonden zijn wederom introducés éénmalig toegestaan.                         
Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tevens een grote verloting na de pauze en als sluitstuk natuurlijk de 
kienronde om de “Jackpot”

De kiencommissie hoopt u graag weer te ontmoeten op vrijdag 9 
maart  a.s. 
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuke 
avond hebben. Dit is alweer de laatste Kienavond van dit seizoen en 
we hopen u graag terug te zien op vrijdag 12 oktober.

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:

In sittend gat kin een bulte 
betinke!

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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Opnieuw was het een succes 
de Open Filmavond. 
We gaan er zeker mee door. Buiten de clubleden toch weer een paar 
extra bezoekers. Het was een mooi afwisselend programma. 12 films 
zijn er vertoont van heel verschillende onderwerpen. De film van 
Madagasker en Tanzania was een topper. Wat een mooie landen. Er 
was een speelfilm die heel spannend was. De actrice was bere goed, 
maar gelijk er achteraan om de spanning te breken de Impressie van 
de Carnavalsviering in de Sint Martinus kerk en alle spanning was 
gelijk weg. Wat een vrolijkheid. De Carnavals Impressie 10 min. te 
zien op YouTube kanaal filmwindjammer”. 

20 maart Animatie avond. 
Animatie is de illusie van beweging 
door het na elkaar afspelen 
van verschillende stilstaande 
beelden,zogenaamde frames. Dit komt 
in het dagelijkse leven het meeste 
voor op het internet, in tekenfilms,
tekenfilmseries en animatiefilm. Grafische computerformats zoals 
GIF, MNG, SVG en Flash  zorgen voor de animaties ...
Een paar leden zijn naar de camera voering cursus geweest 
in Oosterwolde. Veel theorie en daarna de theorie in praktijk 

brengen. Wij hadden de opdracht. 
Een achtervolging te filmen met veel 
spanning, maar uit eindelijk ging het 
om heel iets anders. Het terug brengen 
van een gevonden......? Was leuk en 
leerzaam.

3 april  STEEN Opdracht. 
Maak een filmpje over steen en laat het 
op deze avond zien. Ik ben benieuwd wat 
de leden er van hebben gemaakt. Zelf moet ik nog iets bedenken. 
Heb je een idee. Kom er mee.

ABC

17 april  DRONE
Op een locatie waar je mag vliegen met een Drone krijgen we  
een demonsratie van Tjerk en Koop. Beide hebben een Drone. 
Verzamelen bij De Spil en gaan dan naar een locatie waar je met een 

Drone mag vliegen. Daarna terug naar De 
Spil en je film monteren.
Zaterdag 15 september: De Spil 13.00 tot 
17.00 uur. Film en beeld demonstraties. 
In en verkoop van overtollige spullen van 
Beeld en Geluid. Demonstraties en S8 
overzetten. Non stop draaien er films.

Een groep dames zittend op stoelen, luisterend naar gezellige 
muziek. Dat is het eerste beeld bij de Plus-gym op donderdagochtend 
in de grote zaal van De Spil. Maar stilzitten is er niet bij! De 
armen en benen bewegen, de spieren worden aangespannen en 
gestrekt. Uit de speakers klinkt gezellige muziek, waar af en toe 
op meegeneuriet wordt. Na het opwarmen worden de stoelen opzij 
geschoven en volgen er staande oefeningen en onder de goede 
begeleiding van een enthousiaste sportbegeleidster wordt er hier 
en daar een zweetdruppeltje weggeveegd. Tijdens grondoefeningen 
op een matje moeten even later ook de buikspieren er aan geloven. 
Het gymuurtje eindigt met rustige oefeningen om het lichaam 
weet wat af te laten koelen en te ontspannen. Er wordt tijdens de 
oefeningen rekening gehouden met zowel de mogelijkheden als de 
onmogelijkheden van de deelneemsters waardoor iedereen meedoet 
naar eigen kunnen. Na het gymen wordt er nog even gezellig 
nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee waarbij 
ook een koektrommeltje rond gaat. Deze Plus-gymgroep bewijst 
dat je ook op een Plus-leeftijd nog gezond bezig kunt zijn met je 
conditie. Plus-gym is een onderdeel van de altijd actieve ABC club. 
De zomerstop van mei t/m augustus staat voor de deur, maar in 
september start de Plus-gym weer iedere donderdagochtend om 
9.15. Voor dames in Plus leeftijd die graag wat in beweging blijven en 
wat aan hun conditie willen doen, zijn er in september nog plaatsen 
vrij. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u telefonisch contact 
opnemen met mw. T. Müller 0515-413265
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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 
Portret. Deze foto 
heb ik op Facebook 
gevonden. Fotograaf: 
Erna Kuiterman.                                   
facebook.com/
fotoclubdespil

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

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.

Beste mensen,

Het einde van dit seizoen nadert.

Daarom uw aandacht voor het volgende:

De laatste middag is op 25 april aanstaande 
en hopelijk tot ziens in september.

De sooscommissie.  

M.v.g. Roel en Itty, 
e-mail: rdhrutkens@hotmail.com

Ouderensoos
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The Lion King
                 WIE GAAT ER MEE NAAR DE MUSICAL.
                 VERTREK ..de SPIL 2 MEI ..12,00 UUR
                 MATINEE VOORSTELLING IN SCHEVENINGEN
                 DALSTRA HEEFT VOOR ONS 40 KAARTEN
                GERESERVEERD DUS WIE MEE WIL WEES ER            
                OP TIJD BIJ OP = OP .. DE VOORWAARDEN
                ZIJN ZOALS BIJ ...DE SOLDAAT van ORANJE
                KOFFIE / THEE+ KOEK ETC.... IN DE BUS AANWEZIG
                OP DE TERUG WEG EEN LUNCHPAKKET
                DE KOSTEN ZIJN € 99,EURO....2 DE RANG
                ZITPLAATSEN....DUS GEEF JE OP BIJ...
                COBY VOLBERDA  TEL: 425426...........
                WIE HET EERST KOMT ..DIE HET EERST MAALT.

Wij hebben al weer een paar leuke middagen gehad bij de instuif.
Ondanks dat velen de griep hadden, konden wij toch steeds 6 tot 7 
tafels hadden.
Nog steeds zijn er mensen die de griep hebben en voor allen wensen 
wij bij deze beterschap.
Dat ze maar weer snel mogen komen...
Veel valt er niet te melden maar we hopen op een goede opkomst in 
de toekomst. Want er kunnen altijd meer bij.
Rest mij een ieder te bedanken die er wel waren en zijn.
Tot de volgende keer en wensen een ieder weer veel kaart plezier.
 
         Groetjes van de Instuif comm: R.A. C.

Instuif

Oproep aan alle leden van wijkvereniging de Spil.
Op vrijdag 6-4-2018 is de jaarvergadering van de wijkvereniging. 
Eén van de onderwerpen is huur/aankoop van ons wijkgebouw. Wij 
hebben uw oordeel nodig.
Gert Verschoor, secretaris.

ADVERTENTIE:
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Agenda jaarvergadering wijkvereniging de Spil
Vrijdag 06-04-2018; tijd: 19.30  uur; plaats: grote zaal

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vergadering 31-03-2017
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Verslag bestuur 2017
7. Verslag penningmeester 2017
8. Verslag kascommissie 2017
9. Vaststellen financieel jaarverslag
10. Begroting 2018
11. Benoeming leden kascommissie 2018
12. Vrijwilliger van het jaar
13. Wijkpanel 
14. Gemeente en visie op de wijkverenigingen
15. Toekomst wijkgebouw de Spil, huren of kopen
16. Verkiezing bestuursleden:
 Jan Bernard Terpstra aftredend en herkiesbaar
 Cobie Jonkman aftredend en herkiesbaar
 Coby Volberda afredend en herkiesbaar
 Tegen kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van  
 de jaarvergadering zich melden bij het secretariaat
17. Rondvraag
18. Sluiting

Agenda Jaarvergadering

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:
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Kinderdisco

Zaterdag 28 april 2018
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.

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:

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:
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Van de Evergreens
ZONDAG 8 april om 15.30u in de SPIL te SNEEK

Het is weer tijd voor het traditionele voorjaarsconcert van Gemengd 
Koor Evergreens!
 
Graag laten we u genieten van een aantal nieuwe nummers zoals: 
You’re the voice van John Farnham en de klassieker Oh Danny Boy. 
Ook zingen we een paar nummers uit Ja zuster, Nee zuster: Duifies 
en M’n opa. Deze nummers zijn bewerkt door Johan Velthuis tot 
meerstemmige arrangementen: heel gezellig en sfeervol. 
Daarnaast is een keuze gemaakt uit de klassiekers o.a. The Rose 
van Bette Midler, Het Ave Verum van Mozart, Conquest of Paradise, 
Sinnestrielen: een vertaling in het Fries van het bekende True Color 
van Cindy Lauper en nog veel meer.

Het concert begint om 15.30u en vindt plaats in het 
wijkcentrum de Spil, Molenkrite 169 te Sneek. De toegang is 
gratis.

Het Gemengd Koor Evergreens bestaat uit ruim vijfenvijftig 
enthousiaste zangers en zangeressen. Wekelijks wordt er 
gerepeteerd onder leiding van onze vaste dirigent: Johan Velthuis. 
Er wordt vierstemmig gezongen. Het koor wordt ondersteund door 
een vaste pianist: Albert Jan de Boer. Bij sommige nummers wordt 
de begeleiding uitgebreid met het eigen combo bestaande uit een 
drummer en een basgitarist. Aangezien het repertoire heel breed is, 
streven we naar afwisseling: we bouwen graag een feestje, maar 
een moment van bezinning in een wat rustiger tempo is ook geen 
probleem. Zo is er voor elk wat wils! Gezelligheid en kwaliteit staan 
hoog in het vaandel. 

We bestaan inmiddels zesentwintig jaar. Mede voor het behoud 
van het koor willen we graag verjongen: we zijn op zoek naar 
enthousiaste sopranen, tenoren en met name bassen. Om een indruk 
te krijgen van het koor verwelkomen wij u graag bij deze voorstelling 
of bij een repetitie op donderdagavond van 19.45 tot 22.00u in De 
Spil.  
Meer hierover en over andere zaken betreffende het koor is te 
vinden op de website van Gemengd Koor Evergreens: www.
evergreenssneek.nl.  of op Facebook: facebook.com/
evergreenssneek/.
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Sjoelkrant

Sjoelkrant  BIJDRAGE 2018 ( Februari)

Zo beste lezers en lezeressen van deze bijdrage 
van de afdeling sjoelen, wij hebben de “koudste” 
maanden van het jaar weer achter 
de rug, want “koning winter heeft wel even laten 
merken wie “hij” is 
maar hoop doet leven en wie kijkt er niet uit 
naar de “lente” nou die komt hoor of we willen of 
niet !.. zo kan er geschaatst worden en zo vliegt 
de thermometer weer omhoog, fijn toch!!

De tussen-stand voor de groep >  110 is 
na............

Plaats: Naam:
1 Diny 955
2 Roelie 830 ex equa
3 Cobie J 830 ex equa
4 Wiepie 821
5 Margriet 556
6 Coby V 493
7 Johan 325
8 Antje 158
9 Siemen 45
10 Atsje B x
11 Hinke x
12 Bolle -110

En, de jaarlijkse Derby tussen club BALK en club de Spil
staat weer op ‘t programma en wordt gesjoeld in onze grote zaal !   
de uitslag volgt in de volgende editie van de sjoelkrant!

En nu is de actuele stand v.d.  groep <  110  na ........
1 Antje P 1248
2 Yvonne 1050
3 Carla 960
4 Sjef 400
5 Jan 392
6 Leo 378
7 Trientsje 368
8 John 240
9 Dicky

Nog te vermelden dat de winnaars van de afgelopen 
3e periode zijn:  Jan groep > 110 en Margriet < 110
beiden gefeliciteerd en nu maar volhouden hoor!!
Want aan het eind van het sjoel-seizoen gaan alle periode-winnaars 
het tegen elkaar opnemen om uiteindelijk de winnaars- “trofee” in 
ontvangst te mogen nemen...
Het is trouwens bjusterbaarlik dat er zoveel sjoel-enthousiasme is, 
want de sjoelavonden zijn bijna altijd “volle bak” om maar eens een 
beeldspraak te gebruiken.

Uw sjoel-korrespondent

ADVERTENTIE:
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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



                                               April 2018                                            DE SPIL24

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


