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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 bestuurstafel
Voortgang overleg gemeente. 

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een 
stedenbouwkundig masterplan met 74 wooneenheden voor de 
directe omgeving rondom de Jumbo- en Spillocatie in de wijk Tinga. 
Om voor dit stedenbouwkundig masterplan een breed draagvlak te 
creëren heeft de gemeente een klankbordgroep samengesteld om te 
praten over de gebiedsontwikkeling omgeving Jumbo-Spil.

Om te weten wat er zoal leeft onder de inwoners van Tinga, heeft de 
gemeente een bewonersgroep bestaande uit buurtbewoners, die in 
de directe omgeving rondom de Jumbo wonen, gemobiliseerd. Van 
deze bewonersgroep mogen 2 vertegenwoordigers meepraten in 
de klankbordgroepbijeenkomsten. Omdat de Spil ook in het Jumbo 
gebied valt, is het bestuur van de wijkvereniging ook gevraagd 
om twee vertegenwoordigers namens de wijkvereniging aan te 
laten schuiven. Naast de 7 gemeentevertegenwoordigers dit is 
inclusief het Wijkpanel en Windgroep Architecten waren er ook 2 
vertegenwoordigers van zorggroep Alliade, een vertegenwoordiger 
van zorgverzekeraar de Friesland, een vertegenwoordiger van 
woningcorporatie Accolade en de projectontwikkelaar van Jumbo 
Vastgoed onderdeel van de klankbordgroep. Ofwel de klankbordgroep 
bestond uit een gemêleerde groep personen van 14 deelnemers.

Tijdens de inloopavond van 29 oktober konden inwoners van Tinga 
kennis maken met de drie door de gemeente uitgewerkte masterplan 
scenario’s. 
De inloop avond, die heeft plaatsgevonden, is bezocht door 9% 
van de huishoudens uit Tinga, die samen 4% van de inwoners 
in Tinga vertegenwoordigen. Gelet op deze percentages is de 
inloopbijeenkomst tegengevallen. Om toch de mening van alle 
inwoners van Tinga inclusief de leden van de wijkvereniging te 
achterhalen organiseert het bestuur van de wijkvereniging nog een 
enquête. Hierover leest u meer in deze wijkkrant.
Heel veel succes met de voorbereidingen van alle kerst activiteiten.

Op tweede kerstdag organiseert de Evergreens nog een kerstconcert 
waarbij de entree is gratis.
Wij wensen u allemaal prettige kerstdagen en een voorspoedig 
nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, 
Uit de bestuurskamer.
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                             Elke 2e vrijdag van de maand

                               Vrijdag 13 december 2019  en
                                   Vrijdag 10 januari 2020.

                                  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 te ontmoeten op deze vrijdagen. 
We hopen op een volle zaal. De volgende  bingo avond is op de 2e 
vrijdag van februari.(14 februari)

De Kiencommissie.            

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

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

Krachten bundelen mbt het wijkkrantje en social media

Voor de volledigheid hierbij het mailadres: redactie@despilsneek.nl

Mocht er iemand zijn die het leuk vindt om onderdeel te zijn van het 
mediateam, horen wij dat graag. Neem gerust even contact op via 
het mailadres.
Maar het belangrijkste voor nu is, schroom niet om te mailen voor 
verzoeken op de social media!!

Groet, Karin, Hendrik en Mirjam

Wijkkrant/Social Media

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:

Het is maar goed dat niemand 
weet wat ik soms denk.

Hendrik Huitema van de fotoclub verzorgt het up to 
date houden van de kabelkrant (televisie in halletje 
en foyer).
Dus mocht een van de commissies of redaktie een 
evenement organiseren of iets dergelijks kunnen 
wij dit op de tv plaatsen.
Graag mailen naar redactie@despilsneek.nl
ovv Voor de Kabelkrant

Kabelkrant
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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 Bloemen, die je niet in de tuin vindt. 
De hele serie staat op de Facebookpagina van Fotoclub de Spil.
Fotograaf: Nienke Hammink

Eerste aankondiging jaarverslagen 2019

Om u alvast warm te draaien oor de jaarvergadering van 
2020 doe ik nu de eerste oproep aan alle commissie om 
u voor te bereiden op het maken van een jaarverslag 
over het jaar 2019.
Het jaar is weliswaar nog niet voorbij, maar toch…………..!
Het moet bij secretariaat@despilsneek voor eind 
februari 2020 digitaal zijn ingeleverd.
Bij voorbaat dank voor wat u voor de Spil en de 
jaarverslagen kunt doen.

Gert Verschoor, secretaris  

Jaarverslagen
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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

Kunnen we blijven sporten in de Spil

Dit was de veel gestelde vraag ,op de door het wijkpanel ,,Tinga 
“ georganiseerde bijeenkomst over de toekomstige plannen in de 
wijk,na vertrek van de Jumbo en evt nieuwbouw van zorgwoningen 
op dinsdag 29 okt jl.
Er werden 3 plannen gepresenteerd,waarvan 2 nieuwbouw en een 
voor renovatie van de bestaande Spil, het was wel duidelijk dat er 
bij nieuwbouw GEEN plaats meer zal komen voor een sportzaal en 
waarschijnlijk ook geen toneelzaal .
Helaas werd alles heel vaag voorgesteld ,het waren immers nog,, 
maar,, plannen.
Een ding werd duidelijk dat een wijkgebouw zonder sport  geen 
bestaansmogelijkheid heeft en er maar een oplossing over blijft en 
dat is plan 1 renoveren van bestaand gebouw 
Gelukkig werd hier ook veel op gestemd en weten wij als 
sportcommissie dat het bestuur ook volop in actie is om dit plan te 
realiseren 
We moeten weer wachten tot februari 2020 en blijven in contact  
met de gemeente , wij willen ook in de toekomst blijven sporten in 
De Spil

Gelukkig kunnen we momenteel volop heerlijk sporten in de Spil 
en zijn daar elke week volop mee bezig Ook het ledenaantal blijft 
gestaag groeien maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij 
VOLLEYBALLERS waar blijven jullie er is nu plaats op de 
woensdagavond
Nu we de copy alweer moeten inleveren loopt het alweer naar het 
einde van 2019 en stoppen eind December even voor 2 weken en 
houden
KERSTVAKANTIE vanaf 23 DEC t\m 5JAN 2020

Op maandag 6 Jan .beginnen we dan weer met frisse moed aan de 2 
de helft van seizoen 2019\2020 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
     GEZOND en SPORTIEF NIEUWJAAR 

De sportcommissie 

Wij ontvingen het verdrietige bericht
dat veel te vroeg is overleden ons fijn kaderlid van de 
badminton vrijdagavondgroep,

                 Lilian Visser

Lilian was vele jaren speelster van deze groep waarvan de 
laatste 10 jaar leidster.
Wij bewaren goede en fijne 
herinnering aan haar.
Wij wensen Henk en de (klein) 
kinderen veel sterkte toe met dit 
veel te vroege verlies.
 
Sportcommissie  de Spil
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Soos
Hallo allemaal hier nogmaals het laatste nieuws van de soos,
zoals jullie weten heeft Marietje besloten te stoppen als voorzitster 
van de Soos. Als een van de Soos leden zich bereid vind om het 
stokje van haar over te nemen dan horen wij dat graag .. Je staat er 
zeker niet alleen voor er zijn meer comm: leden.
 
De Soos comm: heeft besloten dat wij weer met z,n allen een 
gezellig Kerstmiddag zullen hebben met een heerlijk buffet..laat je 
verrassen komt vast wel goed

De kosten voor de Soos leden en Biljarters zijn € 7,50 per persoon
Je mag je partner verloofde en vriendin/vriend meenemen kosten € 10,00
Ook de mensen die alleen op de soos komen te kienen ook zij 
betalen € 10,00
Wij doen dit op Woensdag 18 December 2019
 
Tijd vanaf 14.00 uur in de Spil zie jullie dan. de SOOS comm:

Instuif
De klaverjas comm: is zeer tevreden over de opkomst de laatste tijd
9 tafels met klaverjassers is ontzettend leuk en motiverend om door 
te gaan.
Er zijn altijd wel mensen die niet kunnen op zo,n dag maar laten we 
hopen ,
dat jullie allemaal wel kunnen op 16 December met de MARATHON.
Zoals jullie weten is dit het laatste boekje van dit jaar vandaar de 
oproep voor de Marathon.
Geef je op tijd op zodat wij de prijzen etc kunnen halen en bestellen 
.
Wij willen dat iedereen met een prijs(je )naar huis gaat.
 
NOTEER ALVAST DAT ONZE EERSTE KLAVERJAS 
MIDDAG BEGINT OP 6 JANUARI 2020
Ik zou zeggen tot de Marathon... En voor niet 
kunnen fijne Kerstdagen en een gezond 2020.
 
De klaverjas comm: R.A.C.

Fit 55+ 

Van de secretaris namens het bestuur

Om het gebouw en de ruimten daarin ordentelijk te kunnen 
gebruiken, zijn er een aantal spelregels.

Iedere commissie wordt hiermee geconfronteerd. Geen enkele 
commissie heeft het alleenrecht op het gebruik van een ruimte en 
moet dus delen.

Het is de bedoeling, dat de 
gebruikte ruimte zo schoon 
mogelijk en opgeruimd 
wordt achtergelaten voor de 
volgende gebruiker.
Het siert ons hiernaar te 
handelen en  voorkomt 
onvrede van de ene 
commissie ten opzichte van 
de andere commissie.

Mededeling
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Sjoelkrant

 Sjoelkrant editie najaar 2019

Beste lezers van het alom bekende krantje van DE SPIL heeft 
U vast in het “SneekerNieuwsblad” het stukje gelezen over 
onze sjoelclub, nou met effect hoor, er heeft zich inmiddels 
een  nieuw lid  aangemeld en die sjoelt al prima mee en kent 
de regels van het oh zo leuke spel !! dus de “krimp”is in de 
grip....
Wij hopen dat zich nog een nieuw lid zal melden, en wij 
wensen ook ons nieuwe lid veel sjoelplezier en hopelijk is ‘t 
een blijvertje !!
 
De competitiestand is vanaf  11 november  als 
volgt     : 
Plaats: Naam: Stand:
1 Diny 1704
2 Dicky 1670
3 Roelie 1440
4 Attje P 1400
5 Sjef 1220
6 Coby V 1065
7 Attje B 1011
8 Cobie J 813
9 Margriet 780
10 Johan 719
11 Johan P 612
12 Yvonne 210
13 Carla -136
14 Wiepie -408
15 Leo -1524

De overige leden die niet vermeld staan, 
hebben nog niet gesjoeld....of zijn door persoonlijke omstandigheden 
afwezig.

 Terwijl de blaadjes van de bomen vallen, zijn wij alweer aan de 
nieuwe competitie begonnen.
De afgelopen, 1e periode,  heeft weer een verrrassende uitslag gehad 
en deze is als volgt;

<  110   1e Coby Volberda en ex equo 
< 110 1e Attje de Boer !!!
  
> 110   1e Diny Spijker

Gefeliciteerd met dit resultaat en nu 
volhouden hoor....!

Uw sjoelcorrespondent

ADVERTENTIE:

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

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

Hier kan uw advertentie 
staan!
Interesse? Mail uw 
aanvraag naar 
redactie@despilsneek.nl
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Van de Evergreens
Gelukkig hebben wij het als koor voor elkaar gekregen. Op 
korte termijn een sollicitant voor het dirigentschap voor het koor 
Evergreens. En het blijkt een schot in de roos! 

Bijkomende factor, hij, Erwin de Ruiter, kan erg hoog zingen. Nog 
hoger dan de meeste sopranen bij ons koor.

Wij zijn ook in zee gegaan met een nieuwe pianist, Ids Verbeek. idd, 
familie van.

Wij staan nu als koor voor de uitdaging om met een nieuwe dirigent 
en pianist te oefenen voor onze kerstoptredens

Zaterdag 21 12-2019 in Greunshiem te Leeuwarden om 14.30 uur
Donderdag 26-12-2019 ons traditionele kerstconcert in de Spil om 
11.00 uur

Op 9-1-2020 starten we weer in het nieuwe jaar vol goede moed en 
plezier in het zingen.

Zoals het nu staat hebben wij ons voorjaarsconcert op zondag 
19-4-2020 in de Spil.

Het gezamenlijke optreden met de Top & Twel sjongers was een hele 
happening en voor herhaling vatbaar.

Er is nog altijd plaats voor zangers bij alle partijen, maar bij voorkeur 
voor sopranen, bassen en tenoren. En als het engszins kan ook niet 
al te oud. Als je van zingen houdt in een minimaal 4-stemmig koor, 
dan ben je bij ons op de goede plek. Wij zijn niet streberig, maar 
gaan wel voor kwaliteit en gezelligheid. Één voorwaarde: je moet wel 
kunnen/willen zingen.

Inlichtingen via de website www.evergreenssneek.nl  of zoek ons op 
Facebook

Gert Verschoor 
koorlid, 2de bas 

Zo hier een verslag over de musical Anastasia
 
Wij gaan 5 Februari 2020 ..met Dalstra reizen ...Vertrek tijd is 10,30  
Koffie  & Thee met wat erbij in de bus..
Wij vertrekken van af de SPIL dus geen tussen stops
Lunch pakket krijg je in de bus dus niet zelf te veel meenemen.
Wij zijn op tijd in Scheveningen om even naar de boulevard te lopen
Daarna verzamelen bij het AFAS Theater je krijgt wel te horen hoe 
laat wij daar moeten zijn.
In de bus onderweg naar huis gaan we ook nog even met Kaas en 
Worst langs voor de hartige beet,
Na afloop richting Sneek waar wij tussen 20,15 en 20,30 weer 
arriveren.
 
De kosten zijn € 85.00 per persoon alles inbegrepen .
 
Graag willen wij dat jullie het bedrag over maken voor 25 Januari 
2020.
 
Bankrekening nr is
NL96RABO1478354666    
Zet je eigen naam in de omschrijving 
en dan tnv D Visser musical
 
Wij hopen dat iedereen mee kan ...
En ik heb nog 7 plaatsen vrij dus wie nog mee wil moet zich opgeven 
bij
Coby Volberda  tel: 0515415426..tot dan...

Uitje musical Anastasia
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ABC
De 13e November weer onze eigen leuke ruil/rommelmarkt achter de 
rug. Er waren een hoop dingen te zien. Wat je niet kwijt raakt, moet 
je weer meenemen. Op deze manier blijft er ook niks liggen. We 
doen dit al jaren en het bevalt goed. Hopelijk volgend jaar weer!

Op 20 November komt Alice Booy een presentatie verzorgen over 
Sneek. Daar kijken we naar uit, interessant.

Dan de December maand, persoonlijk mijn favoriete maand van het 
jaar. Het is gezellig in huis, lichtje branden, wat lekkers bij de koffie, 
‘s avonds een glaasje wijn of een borreltje. Er is genoeg te krijgen in 
de winkels. 
Ons Sinterklaas feest is ook al jaren een groot succes, dat vieren we 
op 4 December. We hopen al dat de Zwarte Pieten langs komen, dat 
geeft een beetje meer sfeer. 
En de week erna op 11 December zitten we alweer aan de tafels om 
Kerst/bloemstukjes te maken onder leiding van Jan Brandsma en 
vriendin Tineke is ook heel geslaagd.

En voor ons als als A.B.C het laatste, ons Kerstfeest. Dat staat te 
gebeuren op 18 December, veel animo onder onze leden om te 
komen. Vorig jaar was het iets bijzonders dankzij Henny en Jolanda, 
geweldig! Misschien wordt het weer zo mooi, we duimen.

Wij als A.B.C wensen jullie allemaal veel goeds voor 2020. Voor de 
mensen onder ons die het moeilijk hebben heel veel kracht en moed 
in 2020.

Wij beginnen weer op 8 Januari.

Bettie Toering-Koenen

Vanuit de A.B.C. organiseren wij een gezellige handwerk middag.

Iedere laatste donderdag van de maand, te beginnen op 30 januari 
van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Onder het genot van een kopje thee of koffie gezellig breien, haken, 
kaarten maken, enz. Of gewoon inspiratie opdoen.
Voor de koffie en thee vragen we een kleine bijdrage van €1,50.

Per 1 Januari geef ik de voorzittershamer over aan Jolanda Abbink.
Met veel plezier heb ik het mogen doen. 
Twintig jaar terug kwam ik bij de A.B.C. waar ik vriendelijk door 
Wietske werd ontvangen.
Toen Wietske ophield als voorzitster heb ik het van haart 
overgenomen.
Nu mag ik het aan Jolanda doorgeven en blijf ik als lid komen.

Ook geef ik de voorzittershamer van de Soos door. Wie daar mijn 
opvolgster wordt is nog niet bekend. Ook hier blijf ik als lid komen.

Ik kan de A.B.C en de Soos niet missen!!

Marietje Zweet-Pronk

ABC Dankwoord
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Videoclub
voor ondersteuning bij uw hobby

1e Nieuwsbrief  November 2019

     
    

      
                                                               Prijzen 2019

Altijd weer spannend, maar de bevestiging voor het krijgen van 
subsidie voor het Internationaal Speelfilmfestival 2010 is binnen. 
Opnieuw kunnen wij het Speelfilmfestival organiseren voor Non  
Professionele filmers. Opnieuw in een uitstekende locatie bioscoop 
“Cine  Sneek”.

Zoals alle jaren op de 1e zondag in oktober en dat is zondag 4 
oktober 2020. Noteer de datum en geeft het door aan alle film 
liefhebbers. De films mogen niet langer zijn dan 30 min. 

De bevestiging  van de subsidie is mooi op tijd binnen. Je kan dus nu 
al starten met het maken van een speelfilm. Komend jaar weer een 
optie voor die mooie bioscoop zaal. Je moet wel een trap op, maar de 
fijne stoelen en met vooral veel been ruimte is toch wel heel erg fijn.

Hoop volgend jaar weer op veel films en bezoekers. Reserveer nu al 
vast een weekeind in Sneek.                                          
Groet namens de leden
Windjammer
Annet Lutz

Enquête toekomst Wijkvereniging de Spil

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bijgaande enquête wilt 
invullen en retourneren.

Zoals u weet zijn wij als bestuur al (7jaar) geruime tijd in overleg 
met de gemeente inzake de toekomstige huisvesting van de 
Wijkvereniging de Spil.

In de laatste en voorlaatste ledenvergadering is door u als ledenraad 
besloten dat wij in de huidige locatie willen blijven.

Onlangs zijn er door de gemeente een 3-tal scenario’s gepresenteerd 
met betrekking tot het gebied rondom de Spil. Kort gezegd kwamen 
de 3 scenario’s hier op neer:

1. Huidige locatie van de Spil wordt gerenoveerd;
2. Huidige locatie van de Spil wordt gesloopt en er wordt een  
 nieuwe locatie gebouwd incl. appartementen erboven;
3. De locatie de Spil wordt nieuwgebouwd achter de huidige  
 locatie.

Wij als bestuur hebben de scenario’s geëvalueerd en hebben nog 
steeds de sterke voorkeur voor het scenario dat de huidige locatie 
intact blijft en dat het noodzakelijk (achterstallig) groot onderhoud 
wordt uitgevoerd.

Dit betekent dat de lokalen achter en naast de Spil gesloopt moeten 
worden en dat daarvoor in de plaats een nette nieuwe buitengevel 
moet komen.

Wij als bestuur hebben zorgen dat onze wens niet wordt ingewilligd 
bij een van de bovenstaande 3 scenario’s van de gemeente. De 
gemeente is nadrukkelijk op zoek naar een renovatie in een vorm 
van vermindering van het aantal vierkante meters.
Wij als bestuur denken meer in revitaliseren in plaats van renoveren 
in de vorm zoals de gemeente het voor zich ziet.

Enquête toekomst Wijkvereniging
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Argumenten voor ons als bestuur zijn:

- Continuïteit
Het bestuur ziet een groot risico voor de continuïteit als de Spil 1,5 
jaar moet sluiten. Leden wachten niet 1,5 jaar thuis af tot de Spil 
gebouwd is, maar zoeken elders een plek voor hun activiteiten en 
gezelligheid.

- Bereikbaarheid
De huidige locatie is goed bereikbaar voor al onze activiteiten die 
plaatsvinden. Indien de Spil verplaatst wordt richting de vijver, 
is de Spil directer omsloten door woningen, waardoor een risico 
tot overlast bestaat. Gedurende het jaar komen ongeveer 40.000 
bezoekers in de Spil.

- Functionaliteit passend bij de huidige activiteiten en 
groeimogelijkheden
Indien de huisvesting kleiner wordt, zien wij een groot risico 
om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten en dus zal het 
ledenbestand teruglopen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behouden van de sporthal.
Er zijn op dit moment een aantal opties voor het uitbouwen van de 
activiteiten, dus groei. Deze activiteiten kunnen doorgang vinden in 
de huidige locatie, niet in een kleinere nieuwbouw locatie.

- Financieel
Revitaliseren is goedkoper dan renoveren of nieuwbouw. Goedkoper 
voor de gemeente en dus voor u als burger. Goedkoper voor de Spil 
(huur) en dus voor u als lid.

Deze enquête voeren wij uit om de mening te horen van onze leden 
inzake de toekomst van de Spil.

Graag ontvangen wij de enquête retour op een van de volgende twee 
mogelijkheden:

1. Deponeren in de brievenbus van de Spil
2. Scannen/ foto en mailen naar secretariaat@
despilsneek.nl
-------------------------------------------------------

Enquêteformulier Wijkvereniging de Spil

Postcode:
Huisnummer:

Bovenstaande gegevens vragen wij om een zuivere uitslag te kunnen 
presenteren aan de gemeente (bijv. dubbelingen te voorkomen). 
De beantwoording van de vragen zal volkomen anoniem worden 
verwerkt/ gebruikt.

1. Ziet u het sluiten van de Spil voor 1,5 jaar in verband met 
nieuwbouw of renovatie als een risico voor het voortbestaan van de 
vereniging?

Ja    Nee

2. Ziet u het verplaatsen van de Spil als een risico voor teveel 
overlast voor de directe bewoners naast de nieuwe locatie?

Ja    Nee

3. Ziet u het verder gaan in een kleinere nieuwbouwlocatie als een 
bedreiging voor het voortbestaan van de Spil?

Ja    Nee

4. Ziet u nieuwbouw en/of renovatie als een aanleiding voor hogere 
huurlasten en dus een hogere contributie

Ja    Nee

5. Deelt u nog steeds de mening van de ledenvergadering d.d. 29 
maart 2019. De Spil blijft gehuisvest in de huidige locatie en bestaan 
in de huidige vorm?

Ja    Nee

Heeft u nog aanvullende opmerkingen en/of adviezen? 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: 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
  Fit 55+   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
  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) 13.30-17.00
  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 Elma Westerhof ellenm@home.nl 06 44604984 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

19:00-20:00 Mirjam Klip 06-33741884 Fit-55

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



                         December 2019/Januari 2020                               DE SPIL32

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


