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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 SEPTEMBER !

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Bar Leo Brouwer 06-42906524
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Wim Hoexum 426172
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
Kienen Margriet Eekma 418889
Klaverjassen Rienk Heemstra 06-48707062
Koor Evergreens Ronald Postma 06-38155319
Ouderensoos Marietje Zweet 416310
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Sietske Kuijpers 412946
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Dolf de Boer 06-23870855
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter

In alle vorige wijkkranten was een item van de voorzitter maar 
helaas lukt het de voorzitter nu even  niet.
Tineke de vrouw van de voorzitter ligt momenteel in het UMCG 
Groningen en de voorzitter ligt ten tijde van dit schrijven in het MCL 
Leeuwarden.
Bij Tineke wordt onderzoek gedaan naar haar ademhaling en bij Jan 
Bernard was een slechte nierfunctie de reden voor opnamen.

De Spil heeft deelgenomen aan een eerste overleg over de 
gebiedsontwikkeling rondom de Spil en heeft in de voorbereiding tot 
deze gesprekken nogmaals haar belangen kenbaar gemaakt bij de 
gemeente.  

Belangen van De Spil:

 - Gebouw waar alle bestaande activiteiten kunnen worden  
    uitgevoerd;
 - Gebouw waar ruimte is om verder te groeien op basis van  
    omvang leden, maar ook in soort activiteiten. Ofwel meer  
    ruimten die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt;
 - Locatie waarbij mogelijkheid is tot parkeren;
 - Locatie waarbij sprake is van centrale ligging voor onze  
	 			huidige	leden	–	gewend	per	fiets	of	lopend	te	komen	vanuit		
    zowel Duinterpen, Lemmerweg Oost en West en Tinga;

Tot zover vanuit de bestuurskamer.

 

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Aan de persoon die alle 

antwoorden weet, zijn niet alle 
vragen gesteld.
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                             Elke 2e vrijdag van de maand

                                 Vrijdag 11 oktober 2019.

                                  Zaal open 19.15 uur
                                   Aanvang 20.00 uur

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

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

De kiencommissie hoopt u graag weer te ontmoeten op vrijdag 11 
oktober a.s. Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar 
weer een leuke avond hebben.

De Kiencommissie.            

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

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

Fit 55+ 

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



DE SPIL                                         September 2019       7                                          September 2019                                       DE SPIL6

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 van het Hooked festival in Workum. De hele serie 
staat op de Facebookpagina van Fotoclub de Spil. 
Fotograaf: Hendrik Huitema

ADVERTENTIE:

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

Voorbij alweer die “mooie” zomer en dus:
Staat de sportcommissie met al zijn trainsters en trainers alweer in 
de	startblokken	voor	een	fijn	en	sportief	nieuw	seizoen.
Wij starten met frisse moed vanaf:
Maandat 2 september en gaan er weer vol tegenaan tot eind april 
2020.

Zo aan het begin van een seizoen is het ideaal om je nu ook eens op 
te geven om heerlijk een uurtje te sporten in “de Spil”. We hebben 
veel keuzes en momenteel ook plaats (zie rooster op pagina 23)

Voor degene die zich om welke reden moest afmelden heeft dit toch 
wel per e-mail bij de penningmeester Lisa Wierda gedaan? Want 
na 1 oktober is dit niet meer mogelijk en wordt er in oktober de 
contributie afgeschreven.

Wij als commissie zijn er weer helemaal klaar voor. U ook? Dus voor 
allen een heel enthousiast en sportief seizoen!

In Memoriam:
Helaas ontvingen wij tijdens de vakantie op 8 augustus het droeve 
bericht van overlijden van Kitty Bakker-Fijlstra

Kitty was een zeer betrokken “sportlid” van wijkvereniging De Spil. 
en liefst 21 jaar als penningmeester zeer betrokken en accuraat bij 
de sportcommissie. Ook was Kitty zeker 30 jaar aktief als spelend 
volleyballid van de maandagavondgroep dames.
Naast het vele werk voor de sport was zij ook jaren bestuurslid en 
mede-organisator van de rommelkaart.
Wij verliezen in Kitty een bijzondere vrouw en wensen de verdere 
familie veel sterkte.

Namens de sportcommissie
Dolf - Lisa - Gea - Hilda

Terwijl ik hier mijn stukje voor de wijkkrant schrijf, is het buiten 
typisch Sneek-week weer. Zon, regen en harde wind.  Maar dat 
laat de pret niet drukken! Ik kan twee nieuwe cursisten op de 
vrijdagmiddag aanmelden en daar zijn wij heel blij mee. Wie nog 
interesse heeft kan zich altijd nog aanmelden bij onderstaande 
telefoonnummers.

Zoals ik in het laatste boekje had vermeld, beginnen wij op dinsdag- 
en vrijdagmiddag 20 en23 september 2016 van 13.30-15.30 uur 
in het achterste klaslokaal van wijkgebouw ‘ de SPIL ‘. De kosten 
bedragen € 50,= te betalen voor de eerste les onder vermelding  van 
‘schilderen’.

Verder	wens	ik	u	allen	een	gezellige	Sneek-week	en	nog	fijne	
vakantiedagen toe.

Sietske Kuijpers- van Wijk
Tel: 0515 412946
        06 42575331

Schilderen
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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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Soos
de .SOOS. woensdagmiddag 4 September 2019.
 
Wij beginnen met de SOOS 4 September..en ik neem aan het 
Biljarten ook.
Veel veranderd is er niet en we gaan gewoon weer klaverjassen en 
rummikuppen
 
Hoe gezellig kan het zijn , Iedereen is natuurlijk weer van Harte 
welkom
En wij hopen dat een ieder dan ook weer komt.
 
Er zullen nog wel mensen met vakantie zijn ,,maar die zien we dan 
later wel weer.
Veel valt er nu nog niet te vertellen , dus ik zou zeggen neem je 
familie,
 
Vrienden of buren mee het kan zo gezellig zijn.
En de laatste woensdag van de maand hebben wij ook weer kienen 
...
 
Tot 4 September.. gr van Marietje Carla Gepke en Jan...

Cursus reanimatie

Oproep voor volgen (herhaling) cursus reanimatie op maandag 7 
oktober in de Spil voor alle leden.

Aanvang 20.00 uur

Opgave bij Gert Verschoor, secretariaat@despilsneek.nl voor 2-10-19
o.v.v. naam, e-mail en/of telefoonnummer

Vrouwenbingo
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Tollebeek. Om 18.00 uur werden we daar verwacht bij restaurant “De 
Goede Aanloop”.
Eerst een lekker drankje of wat je maar wilt natuurlijk . Nou dat was 
weer geweldig, wat een lekker eten. En het gekke is (vind ik) als je 
met een groep bent eet je ook meer, en helemaal als het zo goed is. 
Ook de bediening is daar goed, heel belangrijk. 
Om 20.00 uur weer richting huis. Na een voorspoedige rit waren we 
om 20.45 uur weer in Sneek.
Wat hebben we weer een mooi reisje gehad, dankzij Margreet de 
Vries.
Je wordt heel hartelijk bedankt voor de medewerking aan dit reisje. 
En	de	chauffeur	voor	het	rijden	naar	Den	Bosch	en	terug.	Ik	meende	
dat hij Richard heette. En anders weet Margreet het wel, wie deze rit 
heeft gemaakt.

Namens de A.B.C. dames hopelijk tot volgend jaar, met weer een 
andere bestemming.

                                 Bettie Toering-Koenen

S,middags zitten wij er weer en zijn er klaar voor om 13.00 uur
 
Dan gaan we weer gezellig klaverjassen en wij hopen dat jullie er 
ook klaar voor zijn
Er zijn misschien nog mensen op vakantie .....maar dat zien we dan 
wel weer..
 
Veel valt er op dit moment ...niet zo veel te vertellen
Maar het is maar dat U weet wanneer wij weer starten.
 
Misschien heeft U fam of vrienden of buren die ook wel eens willen 
klaverjassen
Neem ze mee, We kunnen er wel weer wat mensen bij hebben...Al 
vast bedankt.
 
Groetjes van de instuif comm:  R.A.C.

Instuif

Ons reisje was gepland op 8 mei, deze keer hebben we zelf een reis 
samengesteld, met hulp van Margreet de Vries van Dalstra Reizen. 
We wilden sowieso naar Den Bosch, hebben Margreet gevraagd of 
dat mogelijk was. We reizen al jaren met Dalstra en hebben altijd 
goede	chauffeurs,	zeer	deskundig.
Ik	heb	gezegd	regel	jij	de	rest	maar,	waar	we	een	goede	kop	koffie/
thee kunnen drinken, met gebak!!! Gebak hoort er bij, als je een 
dagje uit bent moet je het er van nemen. En een adres voor een 
goed diner. Nou dat regelwerk heeft ze uitstekend gedaan, een dikke 
10!
Wij zijn met de A.B.C. al op zoveel plaatsen geweest, Margreet weet 
precies wat wij willen.

De bus vertrok mooi op tijd om 8.30 uur. 
Het	koffiedrinken	zou	plaats	vinden	in	Eemnes	bij	Hotel	“De	Witte	
Bergen”, daar werden we om 10.15 uur verwacht. Het gebak en de 
koffie	waren	heerlijk!
Na ong. 3 kwartier werd de reis vervolgd. Na een mooie bustocht 
arriveerden we om 12.00 uur in Den Bosch, voor een rondvaart op 
de Binnendieze. We moesten in 2 groepen varen.

Wat een prachtige rondvaart, gedeeltelijk onder Den Bosch door. 
De schipper/gids vertelde ondertussen over het ontstaan van de 
Binnendieze, restauratie van de muren ( daar hangen prachtige 
planten aan),  overkluizingen en togen.
Na het passeren van de Kruizenbroedershekel varen we buiten de 
vestigingsstad en ben je op de Singelgracht, vervolgens vaar je door 
De Grote Hekel en ga je verder binnen de vestigingsmuren.
De tocht duurt ong. 50 minuten. Deze rondvaart is echt een 
aanrader!
Deze keer hadden we het weer niet mee....Maar ja je kunt niet altijd 
geluk hebben.
De tocht eindigt in het centrum van Den Bosch, dus we zaten overal 
dicht bij, leuke winkeltjes, gezellige kroegjes. Het Museumkwartier 
was in de nabijheid. Ook een bezoek aan de Sint-Janskathedraal is 
de moeite waard.
Wat een schitterende kerk is dat, zo mooi. Als je daar binnen komt 
straalt de rust je tegemoet.

We hadden tot 16.00 uur vrije tijd , dat hebben we goed benut. 
Allemaal weer verzamelen en richting ons diner, dat zou wezen in 

ABC
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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
  Fit 55+   19.00-20.00
  ABC gymnastiek  19.00-20.00
  Sjoelen   19.15-22.15
  Salsa    20.00-21.00
  Aerobic   21.00-22.00
Iedere dinsdag:
  Schilderen   13.30-15.30
  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
DAG TRAINER/STER ADRES TELEFOON SPORT
DINSDAG

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

514769 Badminton J

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

514769 Badminton J

19.00-20.00 Nico de Leeuw Sânhorst 10 IJlst 533339 Badminton S

20.00-21.00 Nico Altenburg De Wieken 122 423436 Badminton S

WOENSDAG

19.00-20.00 René Lub Valkstraat 26 426101 Volleybal H

20.00-21.00 Robert Klees Zeskanter 48 423585 Volleybal D

21.00-22.00 Robert de Jong Pinksterbloem 40 420388 Volleybal D

DONDERDAG

19.30-20.30 Hilda Boot Lisdodde 19 06-39214136 Badminton S

20.30-21.30 Wim v/d Klauw Berkenlaan 40 06-20180524 Volleybal G

VRIJDAG

18.30-19.30 Kees Bruin Molenkrite 92 423554 Volleybal G

19.30-20.30 Lilian Visser Fiigeawei 23 06-41567930 Badminton S

20.30-21.30 Elske Dotinga Zilverschoon 48 425834 Badminton S

21.30-22.30 Evert v.d. Zee Weegbree 26 425591 Badminton S

GROTE ZAAL

MAANDAG
09.00-10.00 Pilates

10.15-11.15 Pilates

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:


