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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 NOVEMBER !

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 bestuurstafel

Als u dit artikel leest zijn de pepernoten al gebakken en liggen ze 
klaar om gestrooid te worden en het sinterklaas-journaal heeft zich 
alweer gemeld op de buis. Het bestuur wenst iedereen een leuke 
Surprise, vol verwachting klopt ons hart.  

Inmiddels hebben er al weer drie gesprekken plaatst gevonden met 
de klankbordgroep over de herinrichting omgeving Oude scholen 
Jasker en de Wieken, De Jumbo en De Spil.
De status van deze bijeenkomsten is zoals de wethouder, de heer 
Faber,  ons in het voortraject heeft aangeven, alle opties staan nog 
open en zo is het. 29 Oktober organiseert de gemeente voor alle 
bewoners in de wijk Tinga een inloop avond om iets te vertellen over 
de mogelijke invulling van de locaties. 
 
De eerste “Samen eten samen Genieten”  in het nieuwe seizoen 
heeft al weer plaats gevonden en was een groot succes.

Een nieuw initiatief georganiseerd door een van onze jongere leden 
was “LADYS- bingoavond” dit was een geweldig succes en voor 
herhaling vatbaar. 

Tot zover vanuit de bestuurskamer.

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Eerst negeren ze je, dan lachen 

ze je uit, dan vechten ze tegen je, 
DAN WIN JE (HER.)



DE SPIL                                         November 2019       5                                          November 2019                                        DE SPIL4

                             Elke 2e vrijdag van de maand

                                 Vrijdag 8 november 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 8 
november a.s. Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar 
weer een leuke avond hebben. De volgende kienavond is op vrijdag 
13 december.

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

Onlangs hebben wij bij elkaar gezeten om te kijken hoe wij de 
krachten kunnen bundelen met betrekking tot het wijkkrantje en 
social media.
Naast dit wijkkrantje hebben wij als wijkvereniging nog een website, 
een facebook pagina en in het wijkgebouw kennen wij de tv 
schermen.

Wij willen deze middelen beter inzetten bij diverse evenementen van 
de wijkvereniging.
De mailbox van de redactie is nu opengesteld voor meerdere 
gebruikers zodat jullie één mailadres kunnen gebruiken voor 
verzoeken om berichten te plaatsen in het krantje, op de site of 
facebook en of op de tv schermen.

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

Bovenstaande is een begin, wij hebben nog meer overleggen gepland 
om te kijken of er nog meer verbeteringen aangebracht kunnen 
worden.

Uiteraard houden wij jullie daarvan op de hoogte.

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
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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 Herhaling/structuur. De hele serie 
staat op de Facebookpagina van Fotoclub de Spil.
Fotograaf: Erna Kuiterman
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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

Zeer goed nieuws!
Moesten we in de vorige wijkkrant nog beginnen met een niet al te 
vrolijk begin van het nieuwe seizoen dit i.v.m verloop van een aantal 
leden.
Nu kunnen we echter een compleet ander geluid laten horen
Zo is het “probleem” met de donderdag volleybalgroep meteen 
opgelost door maar liefst 5 (!) nieuwe leden , dit vooral door eigen 
initiatief (mond op mond reclame)
Dit betekent nog niet dat ook de woensdagavond is opgelost, hier 
kunnen vooral bij de herengroep ook nog wel een stuk of 5 nieuwe 
leden bij en ook de dames zitten niet al te ruim in aantal leden
Dus volleyballer(sters) geef je NU op voor de woensdag heren 
(19.00-20.00), dames (20.00-21.00) De damesgroep van 21.00 uur 
is prima bezet.

Ook goed nieuws van de badmintongroepen , zo zijn er verdeeld 
over de avonden zeker op dit moment al meer dan 10 nieuwe 
aanmeldingen en ook bij de jeugd zijn er weer 8 nieuwe leden bij
Een prachtig resultaat terwijl de wijkkrant nog maar amper in de bus 
ligt en de nieuwe copy alweer ingeleverd moet zijn.
 
De groepen in de grote zaal draaien echt als een tierelier, te weten
Aerobic,voor 90% vol.
Pilatus , nagenoeg vol ook op de maandagochtend.
De nieuwe groep Fit 55 gaat voortreffelijk en zit nu op 15 leden
Salsa is constant goed want daar valt moeilijk nieuw in te passen.

Gelukkig aanmerkelijk positiever dan bij de start van het seizoen
en geeft ons als commissie weer veel vertrouwen en energie
Nu weer met een totaal aantal van 231 leden
We hebben voor het nieuwe seizoen de contributie gelukkig niet
hoeven te verhogen volwassen 49 euro en de jeugd slechts 30 euro
voor het gehele seizoen. Voorwaar een kopie voor een heel seizoen
heerlijke en fanatieke sport dit op een relaxte manier.
Deze maand wordt de contributie weer afgeschreven en heeft u

weer voor het gehele seizoen betaald.

NIEUWE AANMELDINGEN
Doet u via de bekende namen van de sportcommissie er is NU
NOG PLAATS DUS DOE HET NU u mag 3 lessen meedraaien op proef
 
de Sportcommissie

Fit 55+ 
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Kinderdisco

Zaterdag 16 november 2019
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.

Het seizoen  2019 2020
De eerste klaverjas avond  is weer gespeeld .
We waren met 24 mannen en vrouwen. 
De eerste prijs is gewonnen door Dhr Henrie  met 7394 punten.
De tweede prijs is gewonnen door Dhr H Dijkstra met 7379 punten. 
De derde  prijs is gewonnen door Dhr  L Van Klaveren met 7310 pun-
ten.
De hoogste bom is gespeeld door Mevr  Y Ketting en Dhr R Heem-
stra,
Met een score  van 2140 punten.
De laagste bom is gespeeld door Mevr E Sommers  en Dhr G Heem-
stra, 
Met 1010 punten .
Het was een gezellige avond  en we hopen dat de opkomst volgende  
keer groter is of het zelfde ,er kunnen altijd meer bij tot de volgende  
kaart avond. 

Rienk& Lies

Klaverjassen

De tweede kaart avond 18 oktober 2019

De eerste prijs is gewonnen door Dhr J Meijer met 7644 punten.
De tweede prijs is gewonnen door Dhr  G Postma met 7571 punten.
De derde prijs is gewonnen door Dhr  A Draaisma met 7371 punten. 

De hoogste bom is gespeeld  door Dhr  J Meijer en Dhr  J Van Oosten 
met 2482 punten, de tegen partij moest het doen met 730 punten.
dat waren mevr  W Van Oosten en Dhr  R Pathuis.

We hopen dat iedereen er volgende keer weer is maar meer mag 
ook.

Groetjes  Rienk & Lies
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Sjoelkrant

Sjoelkrant editie najaar 2019

Beste lezers van het alom bekende krantje van DE SPIL en met name 
van de afdeling “sjoelen”
wij hebben er alweer bijna 1 periode van 7 weken opzitten en het is 
als vanouds weer gezellig, maar wij “krimpen” wat in met ons leden-
aantal vandaar................

O P R O E P   V O O R  N I E U W E  L E D E N :
WIJ ZOEKEN 2 NIEUWE LEDEN VOOR ONZE
GEZELLIGE SJOELCLUB I.V.M. NATUURLIJK
VERLOOP;  KOM PROEFDRAAIEN OP MAANDAG-AVOND 19.15  
(wij sjoelen tot ca. 22.15)

De competitiestand is nu vanaf  7 oktober  als 
volgt     : 
Plaats: Naam: Stand:
1 Diny 1065
2 Sjef 908
3 Coby V 588
4 Attje B 564
5 Roelie 501
6 Dicky 379
7 Margriet 375
8 Cobie J 238
9 Johan 235
10 Carla 208
11 John 174
12 Attje P 72
13 Wiepie -210
14 Yvonne -792
15 Leo -954

Let op ; dit is de stand van 7/10  dus bij het uitbrengen van dit 
krantje is de stand alweer veranderd... t’is maar dat u ‘t weet

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

De vorige “wedstrijdleidster”, Dicky,  heeft haar taak
overgedragen aan Sjef. 
Dicky bedankt voor alle goed gegeven leiding tijdens de 
sjoel-avonden !!

Lanzamerhand stomen wij weer op naar de verandering van onze tijd 
... namelijk de  WINTERTIJD, eind oktober.. ja ja zo vorderthet jaar 
weer gestaag en gaan wij de laatste fase van 2019 in.

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:
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              Lieve mensen..
 
  Op verzoek van velen om weer eens naar een Musical te gaan
  heb ik met mijn schoonzoon een gesprek gehad over de musical 
ANASTASIA
  Dus ga ik dit weer organiseren maar dan volgend voorjaar..
  Maar wil alvast de namen noteren die mee willen. Dus wees er 
vroegtijdig bij
Om je alvast op te geven.. Ik hou jullie op de hoogte want ik weet de 
kosten nu nog niet
Maar zoals gewoonlijk kunnen we wel weer opstappen bij de Spil.
En het word dan ook een Matinee en waarschijnlijk weer op woens-
dagmiddag..
Ik hoop op genoeg deelname want dan gaan met z,n allen er heen..
in het AFAS Theater Scheveningen.
Je kan je bij mij opgeven en dan noteer ik je naam en telefoon num-
mer alvast.
 
                                     Coby Volberda tel: 0515-415426..

Uitje musical Anastasia Soos
Met de opkomst van de soos gaat het prima hoe wel er altijd nog 
mensen welkom zijn.
   Bij het Biljarten zijn nu 15 mensen bezig en wat een gezelligheid.
   ook zijn er geregeld 2 tafels aan het klaverjassen en de rest aan 
het rummikuppen
  Elke laatste woensdagmiddag is er ook kienen en dan mag een 
ieder
  die het leuk vindt ook komen leuke prijsjes en ook hier 2 x Koffie / 
Thee en wat er bij.
  Altijd weer een gezellige woensdagmiddag ...Dus als je dit leest 
kom ook eens langs
  Als je kunt Klaverjassen of Rummikuppen ...En doe een keer mee 
misschien vind je het leuk...
 
Nou dit was een kort berichtje van de Soos comm: TOT ZIENS in 
SPIL.
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Zo wat gaat de tijd weer snel als dit boekje uitkomtis het al weer 
bijna November
  De Klaverjasmiddag kan nog best wat nieuwe leden gebruiken .
  We zouden best naar 9 tafels willen gaan,, Wij doen ons best
  En hopelijk ook onze klaverjassers..Wij zullen onze schouders er 
onder
  moeten zetten om wat nieuwe leden te werven ..
  Het is ook erg gezellig om zo,n middag een kaartje te leggen
  Je bent er even tussen uit. En een praatje met de mensen is ook 
gezellig.
  En er word 2 x Koffie / Thee geserveerd met beide keren er iets 
bij..
  En dat allemaal voor € 3 , euro + een keer per jaar € 12,50 voor 
het lidmaatschap.
  En 2 x per jaar een Marathon December en in Mei....dit is voor ei-
gen leden.
  Zo dit was het voor nu , tot de volgende keer.

  Groeten van de klaverjas comm: R.A.C.

Instuif

Een extra foto van de Fotoclub De Spil uit de serie Gentelman’s 
ride. Fotograaf Hendrik Huitema
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Videoclub
voor ondersteuning bij uw hobby

  Wijkpanel Tinga organiseert 
  voor alle bewoners van Tinga en leden van De Spil

Zaterdag 2 november, inloop 19:30 uur, start 20:00 uur
Laat in een aantal rondes zien of jullie de beste quizzers zijn van 

Tinga en omstreken! Geef je op per team of individueel via 
www.wijkpaneltinga.nl/quiznight   Geen internet? 085-3012067

Wijkpanel Tinga

12 november Een avond voor leden en 
belangstellende. Deze avond komt Kees Haremaker 
en hij gaat ons nog meer vertellen wat je allemaal 
met Magix kan doen.
De effecten, overgangen, titels en nog veel meer 
van die handige dingen die je wel weet, maar niet 
weet hoe je dat kan gebruiken.  

   
26 november Gaan we films bekijken die in 
de vakanties zijn gemaakt. Dat kan natuurlijk 
van alles zijn. Niet alleen van verre landen, 
maar ook dichtbij is genoeg te filmen. Zo ook 
UitSneek. Was weer een geweldig feest.

10 december Thema film opdracht “Reclame”. 
 Op deze avond gaan we de films bekijken van
 leden die hopelijk een heleboel reclame 

filmpjes hebben gemaakt. Voorbeelden genoeg 
te zien opde televisie. Hopelijk zien er heel 
veel creatieve leuke korte reclame filmpjes. 
Spannend.
    

Film je zelf ook? Bijvoorbeeld met je telefoon. Ook dan ben je 
welkom bij ons. Jouw filmpjes willen wij ook wel eens zien. 
Meld je aan via videoclub2001@ziggo.nl

Nog niet zo lang geleden hebben we met 6 
leden een mooi project gefilmd. In Sneek een 
sloep gehuurd en van af de boot alles gefilmd 
wat we onderweg tegen kwamen. Spannend 
liggend onder de lage bruggen door. 3 Leden 
hebben op de kant belangrijke gevels gefilmd, 
daar waar we langs voeren. Uren lang beeld 
materiaal.  Zal heel veel tijd kosten voordat 
de film klaar is. Hopelijk een mooie aanwinst voor Historische Sneek.

Voorlopig genoeg nieuws van Windjammer. Kijk  regelmatig voor 
nieuws van Windjammer op Facebook en op de site Windjammer. 
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Samen eten, samen genieten

S
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iet
en Dinsdag 26 NOVEMBER 2019

aan- of afmelden voor NOVEMBER

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

 

LASAGNE BOLOGNAISE
GEMENGDE SALADE
TOETJE
KOFFIE/THEE

Naam:

Aantal:

Telefoonnr:

E-mail adres:

MENU:
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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 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

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
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


