
DE SPIL                                                  Mei 2019       1

Belangrijke gegevens:

Voorzitter:
Jan Bernard Terpstra
Tel: 0515-421837
bestuur@despilsneek.nl

Secretaris:
Gert Verschoor
Tel: 0515-421579
secretariaat@despilsneek.nl

Ledenadministratie:
Cobie Jonkman
Tel: 0515-417084
ledenadministratie@despilsneek.nl

Penningmeester:
Stef Kuiterman
Tel. 0515 425948
penningmeester@despilsneek.nl

Algemeen bestuurslid:
- Coby Volberda 
Tel: 0515-415426
sevolberda@home.nl
- Mirjam v.d. Kooij
Tel:0515-533845
financien@despilsneek.nl
- Hendrik Huitema
Tel: 06-13251826
h-t-huitema@home.nl

Redactie wijkblad en website:
Karin Calf
redactie@despilsneek.nl

Technische dienst:
Vacature
Zaalverhuur:
Tel: 0515-421837

Inhoudsopgave:

Commissies    2
Van de voorzitter   3
Vrijwilliger van 2018   4
Kienen     5
Fotoclub De Spil   6
Gevonden voorwerpen  7
Sportnieuws    8
ABC    10
Breiwol gevraagd  11
Evergreens   16
Amato    17
Oproep Tresoar  18
Kinderdisco   19
Notulen jaarvergadering 22
Instuif    24
Volleybaltoernooi  25
Uitnodiging   27
Bridge    28
Sjoelkrant   29
Samen eten, samen genieten 30
Agenda   34
Vergaderingen  35
Sportrooster 2017-2018 35

Jaargang 46, Mei 2019

KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 AUGUSTUS !

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil

Volgend boekje komt op 
1 september uit!
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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 voorzitter

25 maart JL. heeft het bestuur een prettig zakelijk gesprek gevoerd 
met de Wethouder de heer Erik Faber en twee ambtenaren. Tijdens 
dit gesprek is ons mede gedeeld dat alle opties nog open liggen.
Dus heeft het bestuur gekozen voor de optie De Spil op de huidige 
plaats renoveren en energie neutraal te maken. Dit heb ik op de 
algemene ledenvergadering verteld aan de aanwezige leden 
(ongeveer 100) leden verteld.
Alle leden zijn het unaniem eens met het voorstel van het bestuur, 
om op de huidige plaats te blijven!
Een tweede gesprek heeft plaats gevonden op 9 april weer met 
Wethouder Erik Faber toen werd ons werd gevraagd mee te denken 
over een nieuw te bouwen M.F.C. dit zou inhouden dat de Spil ruim 
een jaar dicht zou moeten dit zou inhouden dat de Vereniging dan 
ten dode is opgeschreven.
Het voorstel van de Wethouder is om een gesprek te voeren met 
de volgende instanties, de gemeente SWF, Zorginstelling Aliade/
Talant, Woning Korporatie Accolade, Wijkpanel Tinga en het bestuur 
van de Spil. Wij doen aan dit breed overleg niet mee, maar zijn van 
plan  een eigen wijkvisie te ontwikkelen. Wij zien mogelijkheden om 
met Talant samen te werken. Er is een nieuwe contact ambtenaar 
benoemd, dus voor de duidelijkheid gaan de gesprekken met de 
gemeente wel door.

Zaterdag vond 13 april heeft onze toneelgroep Amato een komedie 
opgevoerd! Het was een heel leuk blijspel! Er werd goed geacteerd 
en het was goed te verstaan, dankzij de headsets. Het publiek heeft 
genoten. Ga zo Door!!!!

Op maandag 15 april start alweer een nieuwe activiteit elke 
maandagavond om 19.00 uur verzamelen in De Spil daarna met z’n 
allen aan de Wandel! Er staat ook een artikel in de wijkkrant.

Het bestuur wenst u allen een mooi voorjaar en een prachtige Zomer.
Jan-Bernard.
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Vrijwilliger van het jaar 2018

Jan Mous is vrijwilliger van het jaar 2018 geworden. Wij hebben hem 
tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet met een bloemetje.

                                    

                             De eerste kienavond is op 
                                11 oktober 2019.
   Fijne vakantie en tot ziens.

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
De formule voor volmaakt geluk 

is heel druk bezig zijn met 
onbelangrijke zaken!

GEVONDEN VOORWERPEN
 
In de invalide toilet staat een wasmand vol 
met gevonden voorwerpen
waar onder een kinder sporttas roze ..
Als een ieder die wat heeft achtergelaten 
even komt kijken of er iets
van hem / haar iets ligt kom dan naar de 
Spil ..
Vanaf Mei tot de laatste maandag van Juni 
zijn wij iedere maandagmiddag van
13,00 tot 17,00 uur aanwezig in de Spil in 
de Foyer dan kun je altijd zien of er iets bij 
is..
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Voor meer inlichtingen bezoek onze website:
http://www.fotoclubdespil.nl

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

Waar houdt de fotoclub zich mee bezig?

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

op onze eigen website.

Wat doen we zoal bij de fotoclub ? Op onze clubavond word er 
aandacht besteed aan de techniek achter fotograferen. Dit doen 
we in de vorm van een cursus. Ook het bewerken van foto’s op de 
computer etc. komt bij ons aan bod. Natuurlijk delen we kennis 
met elkaar. Daarnaast werken we ook met  thema opdrachten. 

Deze  foto’s worden door alle leden besproken en voorzien van 
opbouwende kritiek. Daarna  worden de foto’s in het wijkgebouw 
geëxposeerd. Ze zijn natuurlijk ook op onze website te vinden.
De fotoclub wordt ook regelmatig gevraagd om foto’s te maken bij 
b.v. activiteiten van de wijkvereniging.

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u deze passie in 
clubverband delen dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Deze keer een foto uit de serie Straatfotografie. De hele serie staat 
op de Facebookpagina van Fotoclub de Spil. 
Fotograaf: Casper van Zutphen

De SpilWijkvereniging

wenst iedereen:
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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

En alweer een sportseizoen afgelopen. Jamensen de tijd gaat 
volgens mij steeds sneller. Maar we kunnen terug zien op een goed 
sportjaar 2018/19. Zowel sportief als financieel kunnen we tevreden 
zijn en kunnen we derhalve de contributie voor het seizoen gelijk 
houden als de afgelopen jaren. Terwijl ik dit schrijf zijn we druk 
met de slottoernooien. Het verslag van het badmintontoernooi, 
geschreven door onze orginisatoren Evert v/d Zee en Susan Poeisz 
(die wij bij deze weer bedanken voor het prima verlopen van het 
tournooi) vindt u hiernaast. Het volleubaltoernooi moet echter 
nog plaats vinden op 17 april, maar de copy moet op tijd binnen 
zijn, maar naar het enthousisme te zien wordt dit zeker ook weer 
geslaagd. (net voor sluitingsdatum kreeg ik mooie foto’s, ze staan op 
pagina 25: redactie)

Gevonden voorwerpen:
Zo op het eind van het seizoen is er weer van alles blijven liggen 
(tijdens het sporten). Het is soms onvoorstelbaar, dat men het niet 
mist of op komt halen. Maar je hebt nu nog de tijd tot 1 juni as. 
Alles ligt opgeslagen in het invalidetoilet tegenover de kleedkamers. 
Daarna gaat alles weer naar een goed doel via de kledingcontainer.

Afmelden
Indien je besluit om te stoppen met sporten om war voor reden 
dan ook (blessure, ziek zijn, verhuizen) dien je ten alle tijde je 
officiëel af te melden bij onze penningmeester Lisa Wierda. Indien 
dit niet gebeurt, wordt je contributie in september weer automatisch 
afgeschreven.

Nieuw seizoen 2019/2020
Wij starten weer met een nieuw seizoen vanaf maandag 3 
september 2019. Denk je ook om te gaan sporten? Dan kujn je je 
nu alvast aanmelden bij 1 van bovenstaande adressen.

Wij wensen een ieder een prettige en sportieve vakantie en zien 
jullie graag allemaal weer gezond op 3 september terug.
De Sportcommissie.

EINDTOERNOOI BADMINTON

Donderdag 11 april hadden we weer als afsluiting van het 
sportseizoen ons jaarlijkse eindtoernooi.
Wat hebben we weer een gezellige avond gehad.
Fanatiek dat ze waren, een lust om naar te kijken.
De organisatie onder Suzanne en Evert was weer perfect, nogmaals 
BEDANKT.

De prijzen werden uitgereikt in de Spil, waar men ook een drankje en 
een hapje kon nuttigen en door allerlei gesprekken een latertje werd.

De uitslag was als volgt:
Baan 3:

    Nico Altenburg
    Roland Harkema
    Anita Kolk
Baan 2:
      1. Linda de Jong
      2. Richard Kuipers
      3. Eline Kolk
Baan 1:
       1. Ralf de Vries
       2. Jan Sjoerd de Vries
       3. Marco Muurling

Een fijne zomer allemaal!
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We werden benaderd door 3 studenten met de vraag of ze een korte 
presentatie mochten geven over hun stage bij de Stichting Sociaal 
Goud. Een stichting met als doel het bevorderen van het welzijn van 
ouderen. Het buddy-project `Sociaal Goud` koppelt een oudere aan 
een buddy ( met name Friesland College studenten) zodat ze samen 
activiteiten kunnen ondernemen.

Nou daar staan we altijd voor open. Het waren 3 jonge mensen, 
2 meisjes en een jongen. De meisjes studeerden op het Friesland 
College en de jongen op de Stenden Hogeschool N.L in Leeuwarden.
Ze hebben in een korte tijd al heel wat bereikt. Activiteiten in 
de Parkflat, Frittemahof in Sneek. Met bezoekjes aan de oudere 
mensen, samen een wandeling maken of alleen maar praten.
Mensen die eenzaam zijn hebben wel behoefte aan contacten.
Deze jonge mensen vond ik uitermate geschikt voor dit buddy-
project. Met hart en ziel vertelden ze op een hele leuke wijze over de 
ervaringen die ze hebben opgedaan.
Hun namen zijn: Eva, Ybelina en Wouter.
Wij vonden het erg leuk en leerzaam!
Hieronder vinden jullie een uitleg over de Stichting Sociaal Goud. 
Schroom niet en neem contact op met de stichting als je er behoefte 
aan hebt.
                                                                                                      
Betty Toering-Koenen

Waarom buddy-project Samen Goud?

Sociaal contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je ouder 
wordt nemen de sociale contacten vaak af. Wij vinden dat iedereen 
het verdient om zich mens te voelen. Om simpelweg te worden 
gezien en gewaardeerd. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 
deelnemerws voor het succesvolle buddy-project ‘Samen Goud’. 

Wat is een buddy?

Een buddy is iemand die een paar uren in de week activiteiten 
onderneemt met een oudere: een uitstapje, samen koken en eten, 
boodschappen doen, een spelletje spelen of een wandeling maken. 
Een buddy zorgt voor meer gezelligheid aan huis.

ABC Hoe werkt dat dan precies?

Onderling wordt afgesproken wanneer de buddy bij de oudere 
langskomt. Gedurende het contact zal een verbinder van Samen 
Goud regelmatig contact opnemen om te horen hoe het gaat.

Hoe wordt de koppeling gemaakt?

Een goede klik is van groot belang. Daarom wordt de koppeling 
zorgvuldig gedaan. Na een aanmelding plannen wij een 
kennismakingsgesprek en bespreken wij de verwachtingen. Zo 
kijken wij wie het beste bij de situatie past en worden waardevolle 
verbindingen gelegd.

Wie kunnen zich aanmelden voor het buddy-project?

Wij zijn op zoek naar zowel buddy’s die willen helpen, als ouderen die 
wel wat meer gezelligheid aan huis willen. Oud, jong, veel ervaring of 
juist nieuwsgierig naar iets nieuws; het maakt niet uit. Iedereen kan 
zich aanmelden.
Wij denken in mogelijkheden en kijken naar wat we voor elkaar 
kunnen betekenen.

Meer weten over het project?

Bel ons gerust: 0626420724
Of stuur een e-mail: aanmelden@sociaalgoud.nl
Of neem een kijkje op de website: www.sociaalgoud.nl

BREIWOL GEVRAAGD

Onze Hielkje wil graag breiwol aangezien zij nog heel veel aan 
handwerken doet,
Zij raakt door haar breiwol heen ...maakt niet uit wat de kleuren 
zijn ..katoen is ook goed. Ook dit kun je inbrengen op de zelfde 
middagen als de Gevonden voorwerpen.
Wij van de INSTUIF Klaverjas commissie willen dit graag in 
ontvangst nemen voor haar ..
Bij voorbaat alvast bedankt.....
 
Ook namens Hielkje ..
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

kinderwoud.nl

Ook in Sneek en omstreken!
 
•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

Fys iotherapeut  Amar ins  Her rema
Ook fys io therapie aan hu is !

0515 –  411552
Lemmerweg 43,  8608 AA Sneek

www.fys iopand43.n l
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Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:ADVERTENTIE:
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Van de Evergreens
Mea culpa, mea culpa!!
Vermeld ik tot 2 x toe, dat de het kinderkoor mede optreedt, ging dit 
niet door.
Het kinderkoor heeft een promotie filmpje gemaakt, wat zijn 
vruchten begint af te werpen. Op de laatste repetitie waren er 15 
kinderen, maar er kunnen er nog steeds meer bij. Met een beetje 
geluk gaan ze volgend seizoen (september 2019) door meet 
minimaal 15 kinderen. Het kinderkoor lijkt mee te gaan doen op Ut 
Sneek, 25-5-19.
Het voorjaarsconcert zit erop. Leuk gezongen en traditie getrouw 
relatief weinig bezoekers. Die er niet waren hebben onze nieuwe 
nummers duidelijk gemist. Voor ons loopt het seizoen op zijn end. 
Wij hebben voor de zomer nog één optreden en wel op zaterdag 11-5 
in het atrium van het Bonefatiushuis.
De 2de helft van het jaar wordt weer druk. We beginnen met oefenen 
op donderdag 29-8-2019.

Optredens: 
- Zaterdag 11 mei, Bonefatiushuis, Sneek van 15u tot 16.30 uur
- Zaterdag 14 september op de (Fr)markt, Sneek tussen 11 en 17.00 uur
- Donderdag 26 september, Frittemahof, Sneek van 19u tot 20.00 uur
- Zondag 6 oktober, zangersfeest in Hoorn, ’s middags en ’s avonds
- Donderdag 17 oktober, shantykoor Top en Twel, de Spil Sneek, ’s avonds
- Zaterdag 21 december, Greunshiem, Leeuwarden, van 14.3u tot 16.00 uur
- Donderdag 26 december, kerstconcert de Spil, Sneek van 11u tot 13.00 uur

Voor zowel het optreden in Hoorn en het optreden met shantykoor 
Top en Twel zijn de details nog niet helemaal bekend. Maar zoals de 
trouwe lezer ziet, wij zijn redelijk druk bezet. 
Wij kunnen nog altijd versterking gebruiken. Trouwens onze 
invaldrummer vindt het bij ons zo leuk, dat hij voorlopig blijft. 
HULDE!!

Wij hebben ongelimiteerd plaats voor sopranen, tenoren en bassen. 
Kom langs op de donderdagavond vanaf 29-8 en zie/hoor het zelf. wij 
oefenen van 19.45u tot 22.00 uur en krijgen, al zij het kort, er gratis 
zangles erbij.
Inlichtingen via www.evergreenssneek.nl of via 
R. Visser: 0515-858811

Gert Verschoor, koorlid

Na heel veel jaren is er in De Spil weer een toneel- Theatergroep: 
“Amato”. 13 april brachten zij de klucht Blind          date.
Een volle zaal en we zaten allen vol verwachting. De titel zegt al 
genoeg.
Er gebeurde ook van alles. Humor, spanning en leuke 
verwikkelingen. 
Het was een goed stuk, goed gespeeld. Hopen nog veel meer te zien. 
Gefeliciteerd met dit succes! 
Een toeschouwer.

Amato

ADVERTENTIE:

Telefoon: 0515-712080
info@veldman-verhuur.nl
Zwolsmanweg 18, Sneek
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 3 mei inleveren  2e oorlog materiaal.
 film- foto’s, dagboeken

 12 tot 16.00  Tresoar

Bij een verhuizing of bij het opruimen van een zolder of schuur 
duiken vaak brieven, foto’s, films, dagboeken, documenten en ander 
materiaal uit de Tweede Wereldoorlog op. Gooi deze spullen niet weg, 
maar neem ze vrijdag 3 mei tussen 12.00 en 16.00 uur mee naar de 
inleverdag bij Tresoar. 

Onze belangstelling gaat daarbij uit naar materiaal dat te 
maken heeft met de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Vijf 
oorlogsdeskundigen van Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, 
Missing Airmen Memorial Foundation, Fries Film Archief en 
Kazemattenmuseum, zitten die middag klaar om het materiaal 
in te zamelen en om vanuit hun expertise te vertellen over de 
achtergronden van de objecten. Bovendien zijn zij op hun beurt 
geïnteresseerd in jouw persoonlijke verhaal achter het ingeleverde 
materiaal. 

Ook dit jaar hopen we bijzonder materiaal te kunnen bekijken en dit 
oorlogserfgoed, in overleg met de schenkers, op een goede wijze 
onder te brengen bij een of meer van de deelnemende instanties en 
zo te bewaren voor het nageslacht. 

Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
#Tweedewereldoorlog

Mocht je materiaal hebben wil ik het wel mee nemen naar 
Leeuwarden. Bel mij dan. Annet Lutz  0515-416696

Kinderdisco

Wenst iedereen 
een fijne vakantie!
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:ADVERTENTIE:
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Notulen jaarvergadering

Notulen jaarvergadering de Spil dd. 29-03-2019
Tijd: 19.30 uur; plaats: de Foyer
Aanwezig: zie presentielijst (67)
Afwezig m.k.g.: E. Schoneveld en F. van Schaik

1. Opening en welkom door voorzitter J.B. Terpstra om 19.40 uur.
2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen
3. Notulen jaarvergadering 6-4-2018: geen vragen/opmerkingen.
4. Ingekomen stukken: geen
5. Mededelingen: 
- De nieuwe commissie Amato geeft op 13-4-19 een 
toneelvoorstelling in de Spil.
- Er is bij de Evergreens een kinderkoor gestart.
- Er is een nieuwe activiteit gestart: Samen eten, samen genieten. 
Op elke 3de dinsdag van de maand van september tot en met april 
met uitzondering van december. Gezellig en niet duur.
6. Verslag bestuur 2018 en de commissie verslagen 2018: 
- Wat de AVG is, werd uitgelegd
- Volgend jaar graag van alle commissies een verslag.
7. Verslag penningmeester 2018: 
- Er volgt een toelichting door de administrateur M. van der Kooij
- A. Prins stelt de vraag, waarom is de bar omzet verhoogd? 
Antwoord: door scherper beleid en er wordt gewezen op de 
verbeterde marge van inkoop en verkoop. Een verdienste van het 
enthousiasme van de barhoofd medewerker L. Brouwer, die op zijn 
fiets door Sneek de koopjes achterna jaagt. 
- Er volgt een oproep voor (meer) barmedewerkers.
8. Verslag kascommissie 2018:  A. Draisma voert namens 
medekascommissielid B. Toering het woord. Er zijn steekproefsgewijs 
controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen onregelmatigheden 
aangetroffen. De aanwezigen op deze vergadering worden gevraagd 
decharge te verlenen. De aanwezigen verlenen decharge.
9. Vaststellen financieel jaarverslag: dit wordt vastgesteld.
10. Begroting 2019: er volgt wederom een uitleg door de 
administrateur M. van der Kooij.
D. de Boer stelt de vraag waarom er geen bedrag in de begroting is 
ogenomen voor subsidie van de gemeente. Het antwoord is, dat wij 
al enkele jaren geen subsidie meer krijgen van de gemeente.
11. Benoeming leden kascommissie 2019:  naast de zittende  leden 
B. Toerring en A. Houtman stelt A. Lutz zich beschikbaar als reserve 
lid.

12. Vrijwilliger van het jaar: de voorzitter roept Jan Mous naar 
voren en roemt hem om zijn inzet door de jaren heen als biljarter, 
sjoelspeler, drukker en 11 jaar penningmeesterschap. Met de 
welgemeende felicitaties, een bos bloemen en een cadeaubon wordt 
Jan op de foto gezet. 
13. Gebouw/gemeente als verhuurder/toekomst: de geschiedenis 
van het hele gebeuren wordt nog eens uitgelegd door de voorzitter. 
Hij legt ook uit waarom wij niet meedoen aan het onderzoek van de 
gemeente, het Deltaplan. De gemeente  wil inzicht hebben in onze 
activiteiten, onze geldstromen. De gemeente wil het gebouw scannen 
en de bestuursleden doorlichten. Op het laatste na is de gemeente 
al jaren actief door het bestuur geïnformeerd. Ieder jaar ontvangt ze 
onze jaarstukken en is via de wijkkrant op de hoogte gebracht van 
onze activiteiten.
Het is duidelijk, dat wij daar als bestuur niet aan willen meewerken. 
Werk van het werk. (overigens geldt dit ook voor meerdere 
dorpshuizen en Mfc’s in onze gemeente)
Het gebouw als zodanig is afgeschreven door de gemeente en er is 
al 20 jaar geen groot onderhoud meer gepleegd. Toch mochten wij 
het kopen eerst voor €365.000 of huren voor €65.000/jaar. Later 
mochten wij het kopen voor €1 met een grondpacht van €5000/jaar 
en een bruidsschat voor grootonderhoud, zonder de hoogte hiervan 
kenbaar te maken. Wij zijn gestopt met het overleg op ambtelijk 
niveau, omdat na 6 jaren praten er weinig concreets uit de mond van 
de gemeente kwam. Wij hebben nu een eerste gesprek gehad met 
een wethouder op bestuurlijk niveau. Wij hopen daar meer inzicht en 
begrip te verkrijgen.

Talant wil nieuwbouw plegen in Sneek en heeft daarvoor de grond 
achter de Spil van de gemeente in optie gekregen. Als dit op korte 
termijn niet te realiseren valt, dan wil Talant op een andere locatie 
verder. Er heeft een verkennend gesprek plaats gevonden tussen 
Talant en het bestuur van de Spil op 27-3-19. 

De artikelen in het Sneeker Nieuwsblad kwamen niet van Talant en 
niet van ons! Ze klopten dan ook niet. Een schriftelijke toelichting 
onzerzijds werd niet geplaatst als ontvangen reden van de redactie 
dat een neutrale lezer hier geen boodschap aan zou hebben.

De vergadering gaat in debat met het bestuur en willen zonodig in 
actie komen op velerlei wijze. Het bestuur heeft ook wel ideeën, 
maar wil vooralsnog geen acties, zolang er nog gecommuniceerd 
wordt met de gemeente.
A. Draisma vraagt of het bestuur heeft overwogen om te kopen 
m.b.v. een obligatielening. Ook noemt hij de mogelijkheid van een 
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Instuif
Wij organiseren weer een klaverjas MARATHON en wel op 13 MEI.
Dit is alleen voor leden ..En mocht U nog niet lid zijn dat kan altijd.
 
Wij starten de Marathon om 10,00 uur
Maar je kunt je inschrijven vanaf 9.30
En dan staat er ook Koffie / Thee en gebak voor U klaar tussen.
Tussen de middag soep en broodjes en na de lunch is de bar open
voor een  alcoholisch  drankje ...Frisdrank is hele dag te verkrijgen...
 
Circa 17,15 uur is de prijs uitreiking. en er is een prijs ( je ) voor 
iedereen
 
En je kunt met uitzondering van Paas en Pinkstermaandag  de hele 
maand Mei
en Juni blijven klaverjassen op de maandagmiddag bij de INSTUIF..
 
Tot Ziens op 13 Mei ..R.A.C. klaverjas comm:

stichting. Het bestuur sluit niets uit, maar gaat vooralsnog voor 
huren met verduurzaming van het gebouw. Op de vraag waarom is 
de gemeente negatief t.o.v. ons als wijkvereniging, daarop hebben 
wij geen antwoord; het is meer een gevoel.
Het bestuur wordt gesteund door de aanwezigen in hun werkwijze 
met de gemeente.
14. Verkiezing bestuurslid: Stef Kuiterman is aftredend en 
herkiesbaar. Er zijn geen tegen kandidaten. Hij wordt benoemd voor 
nog eens een periode van 3 jaar.
15. Rondvraag:
- B. Toering vindt de douche nog steeds te lang koud water geven 
voordat deze warm wordt. Dit heeft de aandacht van D. de Boer 
(sport).
- A. Delea vraagt zich af of het bestuur van de sportcommissie op de 
hoogte is van de verrotte kozijnen in de sporthal? Dit is bekend bij 
hen.
- G. Nieuwland: Is de Spil een ANBI?   Ja , de Spil is een ANBI en 
kan als zodanig een belasting voordeel opleveren.
- R. Toering vraagt aan de sportcommissie hoe lang het sportseizoen 
loopt?  Tot eind april, doorgaan in mei levert te weinig spelers op 
terwijl de huur wel doorloopt voor het volle pond.
16.  Sluiting om 21.10 uur

Gert Verschoor secretaris

4 teams deden mee.
Een scheidsrechter hielt alles goed in de gaten en de winnaars dit 
jaar waren :

Giggy Wittermans
Dieuwke Zeilstra
Aukje Tymersma
Anita Nauta
Reitse Sybesma
Rene Lub
Joost Oost

Volleybaltoernooi
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Uitnodiging voor de inwoners van de wijk Tinga

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert een bewonersavond op 
woensdag 15 mei in de grote zaal van het wijkgebouw De Spil. De 
avond begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.15 uur open. 
We nodigen u uit deze avond bij te wonen.

Plannen voor de wijk
We hebben als gemeente te maken met drie verschillende plannen 
voor Tinga:
1.  Talant is op zoek naar een locatie waar 32 – 40 zorgwoningen 
gebouwd kunnen worden. De vraag is of dit mogelijk is in de wijk 
Tinga
2. Bruzan Ontwikkeling wil in samenwerking met Accolade woningen 
bouwen op de locatie waar nu de Jumbo staat
3. Het bestuur van De Spil heeft wensen voor een duurzame 
huisvesting

Omdat al die plannen met elkaar te maken hebben wil de gemeente 
starten met een gebiedsgerichte aanpak voor Tinga. Met zo’n aanpak 
kunnen we kijken op welke manier we de plannen het beste kunnen 
uitvoeren. En zo kunnen we onderzoeken welke plannen het meeste 
draagvlak hebben.

Programma
- We beginnen met een presentatie van de verschillende plannen 
door de betrokken organisaties
- Daarna vertelt het bureau wat we hebben gevraagd de 
gebiedsgerichte aanpak te organiseren wat deze aanpak inhoudt. En 
ze vertellen hoe u als bewoner bij de aanpak betrokken wordt en wat 
er met uw inbreng gedaan wordt.
- Vervolgens gaan we met de aanwezige mensen in gesprek over de 
plannen en de aanpak.

Meer informatie kunt u vinden op www.samensudwestfryslan.nl

We zien u graag op 15 mei in De Spil
Gemeentebestuur Súdwest-Fryslân

Uitnodiging
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Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby

1 mei 2019
 Het seizoen is voorbij voor de videoclub leden. In 

september gaan we met heel veel energie weer verder met mooie 
dingen filmen. Onder tussen zijn we 
ook druk bezig met het
11e Speelfilmfestival voor non 
professionele filmers. Kom je ook eens 
kijken? We hebben dit jaar een grotere 
zaal met heerlijke stoelen
en veel beenruimte. De zaal is boven. 
Geen probleem, er is een lift aanwezig. 
De hele dag speelfilms van1 min. tot maximaal 30 min. 
We starten om 10.00 einde om 18.00. 
Toegang is € 5,00 voor de hele dag. Heb je genoeg films gezien dan 
ga je weg. Vind je het leuk, dan blijf  je zitten zolang als je wilt. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur is de lunch pauze. 

16 april hadden we een werkavond. Leden allemaal druk bezig met 
het monteren van hun film. Vooral het uitproberen van de vele trucs.
Overgangen, effecten, aftiteling, stilstaand beeld. Natuurlijk ook de 
trucs met Screengreen zoals grapjes met vliegende tapijten, wilde 

dieren die overal opduiken. Lachen 
hoor!!
Ons 1 minuut filmpje viel niet in de 
prijzen. We hadden een onder onsje,  
maar met telkens kwam er ergens 
een reactie vandaan. Wat bleek een 
levend schilderij.

30 april films vertonen:
Films met alleen beelden die betrekking heeft met Koning of 
Koninginnedag. Hoop op hele mooie 
oude of nieuwe films. 30 april is tevens 
onze laatste clubavond. Een gezellige 
avond met hapje en drankje èn 
partners. Iedereen fijne vakantie.

Bridge
Het seizoen zit er weer op. We hebben14 avonden 
gezellig met elkaar gebridged
7 avonden in het najaar en 7 avonden in het voorjaar.
De slotdrive hadden wij op woensdagavond 3 april 
en hebben wij drie spellen per tafel gespeeld,daarna 
hebben we de tafels bij elkaar geschoven en hebben 
onder het genot van een hapje en drankje nog een tijd 

na zitten te kletsen .Het was reuze gezellig. De avond begon al goed, 
want Isabella had een heerlijke appelcake gebakken en die was nog 
warm, dat ging er wel in.

Wat ook even aan de orde kwam, is het verplaatsen van de bridge, 
van de woensdagavond naar de woensdagmiddag,de reden hiervan is 
dat een aantal wat oudere spelers het lastig vinden om in de winter 
‘s avonds met de auto te rijden.
De club is in de loop van het seizoen 2018/2019 gegroeid van 9 
paren naar 11 paren. Geweldig dat wij er weer een aantal bij hebben 
dat verhoogt de gezelligheid. Wij hebben nu 5 tafels bezet. Er 
kunnen er nog meer bij
Dit is geen club waar men ten koste van alles wil winnen De 
gezelligheid en gemoedelijkheid is heel belangrijk. Het gaat om het 
spelplezier.
Wanneer er beginnende of gevorderden zich voelen aangetrokken  
tot dit clubje bridgers, jullie zijn van harte welkom. Wij hebben 
nog ruimte voor meer spelers. Dus meld je aan bij bridgeclub 
“de SPIL” via de mail w.e.hoexum@gmail.com De begin datum is 
woensdagmiddag 25 september 2019      
om 13.30 uur  Iedereen een goede zomer toegewenst.

De uitslagen  van het voorjaar 2019 zijn
1 Cristien Wisse en Wijtse Wiersma    55.7  %
2 Riet Hoexum en Wim Hoexum     54,8  %
3 Lies Brandenburg en Hedwig Hijlkema  54,53%
4 Doetie Schilstra en Bonnie Hanenburg  51,21%
5 Henk van Koeveringen en Jan v/d Veer  51,10%
6 Annie Kolthof en Wil Huisman   50,49%
7Hans Velthoven en Wim Lecluse   50,32%
8 Wil Hoving en Rob Seyerling   50,13%
9 Isabella Brandsma en Gerard Wijbenga 49,94%
10 Ria Hamburg en Theo Voorthuisen  42,32%
11 Thea Tummers en Jan Tummers   33,86%
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// Opmerking inzake competitie-stand; Coby Vheeft door enige tijd 
afwezigheid niet haar gemiddelde kunnen opvijzelen !

De “pasen” staat ook alweer voor de deur.. de tijd vliegt, maar zo 
heeft elk feest, als je het zo mag noemen,  zijn eigen sfeer en wordt 
door een ieder op zijn eigen manier gevierd, ‘n croissantje, extra 
eitje... lekker hoor

Ziekenboeg;  2 leden
==========

Wij hebben als sjoelclub ook nog de afscheids-avond op 29 april in 
het verschiet met een lekker “etentje” in onze vertrouwde omgeving 
van het sjoel-lokaal.. dat wordt smullen en is geregeld door let op; 
Carla Kliffen.. die weet wel hoe het moet... en voor elk wat wils.

Uw sjoelcorrespondent

Sjoelkrant

Sjoelkrant A P R I L  seizoen  2019 

Beste mensen, je gelooft het of niet, maar dit is alweer de 
laatste editie ( voor de afdeling sjoelen) want de zomer-stop 
staat weer voor de deur en dus moet u het even doen zonder 
de “bekende”stukjes van de diverse afdelingen, zo ook wij 
dus.
Maar in het najaar doe ik met plezier verslag van het eind 
van onze sjoel-competitie....en  die zal zeker spannend zijn; 
en er volgt dan de onderlinge wedstrijd, de zogenaamde 
>>>>>>>>>>> 

De sjoelstanden v/d competitie t/m 11 april 2019( laatste X)
Plaats: Naam: Plaats: Naam:
1 Roelie 9040 10 Johan 3487
2 Wiepie 6842 11 Cobie J 1968
3 Attje P 6620 12 Antje 1870
4 Yvonne 5500 13 Attje B 1356
5 Margriet 5142 14 John 624
6 Stef 4952 15 Carla 516
7 Leo 4266 16 Coby V -63
8 Diny 3780 17 Dicky -185
9 Bokke 3646 18 Jan -9795

19 Hinke x

Op 29 april zal het uiteindelijke resultaat bekend zijn, maar dat zult 
u pas in de nieuwe editie van september kunnen lezen... dus effe  
wachten..

Samen eten, samen genieten.
Beste leden,

16 April is de laatste ‘Samen eten Samen genieten’  van dit seizoen,
Mocht u zich nog niet opgegeven hebben?  er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
Het menu voor16 april is, Gevulde Nasi met Kip Sate, Atjar Tampoer, 
Kroepoek en Sayur Boontjes.

Mvg., Stef Kuiterman
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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
  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

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

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 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

15:00-17:45 Mirjam Klip 06-33741884 Kinderdansen

20.00-21.00 Mirjam Klip 06-33741884 Salsa

21.00-22.00 Irma Brouwer Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

WOENSDAG

18.45-19.45 Pilates

19.45-20.45 Irma Brouwer Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

Sportrooster
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


