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15 FEBRUARI !
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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
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de bestuurstafel
Als u dit artikel leest, zijn wij alweer in de tweede maand van het 
nieuwe jaar. 

Het eerste vervolggesprek in 2020 met de gemeente was 
op 15 januari. Dit gesprek was nog de  evaluatie van de 
drie klankbordbijeenkomsten in het najaar van 2019. In de 
klankbordgroep zitten ook twee afgevaardigden namens een 
bewonersgroep van Tinga. Het Wijkpannel Tinga is met drie leden 
ook aanwezig bij de klankbordbijeenkomsten. 

Gemeente heeft aangegeven dat zij graag zouden zien dat er een 
strategisch partnerschap (de gemeente en de wijkvereniging) 
gaat ontstaan. Gemeente ziet dat vanuit het sociaaldomein 
extra activiteiten ontplooid gaan worden met een oplossing van 
vraagstukken zoals lichte- en specialistische ondersteuning, 
“Eenzaamheid” en “Sociaal isolement” doorbreken. Deze 
gemeentelijke initiatieven omarmt het bestuur van de wijkvereniging 
want dit zal bijdragen aan meer activiteiten en een hogere 
bezettingsgraad van het wijkgebouw. 

In december is een enquête gehouden onder u als lid en ook onder 
de wijkbewoners van Tinga. Er zijn al veel ingevulde enquête 
formulieren retour en in de volgende wijkkranten zullen wij u hier 
uitgebreid over informeren. 

Tot zover vanuit de bestuurskamer:

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Een goed team bestaat uit 

mensen die ongevraagd met 
elkaar samen werken.
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                             Elke 2e vrijdag van de maand

                               Vrijdag 14 februari 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 weer te ontmoeten op vrijdag 14 
februari 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 maart.

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

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

Oproep, voor medewerkers en medewerksters 

die af en toe een keer willen helpen met enkele 

klusjes.
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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!

Kinderdisco

Zaterdag 15 februari 2020
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.
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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

Een nieuw jaar en iedereen heeft natuurlijk weer zijn goede 
voornemens. Sporten is daar een van.
Dan heeft u nu de kans want wij bieden een fantastisch 
sportprogramma. Zie ons sportrooster. 
Maak je goede voornemen waar en meld je aan bij bovenstaande 
adressen.
Onze voorzitter is ernstig ziek en denkt niet terug te komen om deze 
fijne taak voor de sport voort te zetten. Wij zoeken dan ook per 
direct iemand die zijn belangrijke taak over zou willen nemen. 
Daarnaast zoeken wij voor het nieuwe seizoen, dus per september, 
een nieuwe pilatesdocent voor 3 uur in de week. Het zijn alle drie 
stuk voor stuk fijne groepen om les aan te geven. Misschien jijzelf of 
iemand die je kent in je kennissenkring of in de familie. Geef het aan 
ons door!
Alvast noteren: 
Slottoernooi Badminton is donderdag 16 april en volleybaltoernooi is 
op woensdag 15 april.

De sportcommissie wenst iedereen veel sportplezier.

Net als vorig jaar was er ook dit jaar weer kerst-schieten. Gezellig 
met zijn allen om tafel meteen hapje en een drankje, wachtend tot 

er weer iemand schieten kan. Om en om schiet een lid op een 
kaart waarop een kerstman getekend is. 
Je mag helemaal zelf bepalen waar ,op 
deze kerstman, je schiet want niemand 

weet nog waar de hoogste punten 
verstopt zitten. Is iedereen geweest dan worden 

de punten geteld, er komt een envelop tevoorschijn 
waarop getekend staat welke plek de meeste punten 

waard is. De winnaars worden bekend gemaakt en als er gelijk 
geschoten is dan gaan allebei nog een keer om te zien wie de 1e, 2e 

of 3e plaats prijs in ontvangst mag nemen.

Onze winnaars dit jaar zijn:
Op de 1e plaats Gouke!
Op de 2e plaats Piet!

En op de 3e plaats Casper!

Winnaars nog van harte gefeliciteerd en we schieten weer gezellig 
verder volgend jaar. Lijkt dit jou ook leuk? Kom dan eens langs 

iedereen is welkom vanaf 16 jaar.

Schieten is elke week op woensdag vanaf half 8.
Met vriendelijk groet, Het bestuur van de schietclub.

Kerstschieten

Fit 55+ 
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Soos

Instuif Winterklaverjassen

Na de laatste soosmiddag ..18 December hebben wij van Marietje 
afscheid genomen als voorzitster
Na 10 jaar de Soos te hebben geleid vond ze het nu wel mooi om te 
stoppen
Maar ze blijft wel komen hoor ...Na een heerlijk Kerst buffet te 
hebben genoten .
Hulde aan Horeca de Vries het was geweldig ging een ieder tevreden 
weer naar huis.
Voorlopig zal ik de taak van Marietje overnemen als voorzitster ( 2 
jaar ) daarna zien we wel weer
Maar uiteindelijk zal ik het stokje van haar overnemen voor 2 jaar . 
En dan zien we wel weer.
Dus zullen jullie het met mij en de de Commissie leden moeten doen
Maar met z,n allen zal dit vast wel lukken.. En met veel hulp van de 
mannen .Waar zouden we zijn zonder ze..
 
Allen bedankt voor een geslaagde eerste helft van het seizoen, op 
naar de tweede tot eind April
 
De SOOS comm: Coby V.

Even weer een update van ons klaverjassen op de Maandagmiddag.
Het gaat goed alhoewel er altijd nog wel wat meer klaverjassers bij 
mogen komen
De Marathon van December was ook erg gezellig, en ook daar had-
den wij nog wel wat
personen meer verwacht. Al met al een leuke dag en een ieder ging 
dan ook met een prijs (je )
naar huis En nu gaan we richting de Winter klaverjas Marathon 
...meer hier over elders in de wijkkrant..
En op de maandagmiddag zoals gewoon starten wij om 13.30 wij zijn 
er vanaf 13,00.
 
Groetjes van de Klaverjas comm: R.A.C.

      ZATERDAG ...15 FEBRUARI ,,WINTERKLAVERJASSEN .
 
Waar: wijkgebouw ..DE SPIL...Tinga     Aanvang 9.30 start 10.00...
 
Inleg € 10,00 per persoon.
 
Betalen bij opgave tot 3 Februari...
 
Bij aanvang Koffie + Cake / Koek. Tussen de middag SOEP en 
BROODJES
Geld prijzen en andere prijzen...
 
Iedereen is van harte welkom ...
Opgeven kan op maandagmiddag in de SPIL : of bel met een van de 
commissie leden.
 
Anton 421570...
Roelie 421536...
Coby 415426..

Tweede aankondiging jaarverslagen 2019

Verzoek aan alle  commissies: 
Maak een jaarverslag over 2019 

Digitaal inleveren bij secretariaat@despilsneek.nl  voor 
eind februari 2020.
Bij voorbaat dank voor wat u voor de Spil en de 
jaarverslagen kunt doen.

Gert Verschoor, secretaris de Spil

Jaarverslagen
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Sjoelkrant

 Sjoelkrant 1e editie  2 0 2 0  

Beste lezers van de SPIL krant, alweer een nieuwe mijlpaal in 
de jaartelling en bovendien een schrikkeljaar, dus 1 extra dag 
t’is maar dat u ‘t weet...
We hebben in december onze 2e periode afgesloten en 
hebben dus weer 2 nummers één, te weten:

Op de 1e plaats van de < groep : Diny Spijker
Op de 1e plaats van de > groep: Dicky  Huisman

Wel we hebben met z’n allen geconstateerd dat we niet over 
een echte winter kunnen spreken maar eerder een vervroegd 
voorjaar, vandaar mijn plaatje …………

De competitiestand is nu in  2 0 2 0  zoals hieronder
ingevuld…..
Plaats: Naam: Stand:
1 Dicky 3672
2 Roelie 2502
3 Diny 2472
4 Sjef 1940
5 Johan 1642
6 Atsje B 1632
7 Coby V 1458
8 Cobie J 1337
9 Margriet 1115
10 Tine 680
11 Attje P 184
12 Wiepie -144
13 Carla -328
14 Yvonne -648
15 Leo -1170
16 x -x

Ik wil alle mensen nog vanaf deze plek een GOED jaar toewensen met 
vooral gezondheid en voorspoed en dat gezegd hebbende vorderen 
we gestaag in het sjoel-seizoen en hebben de feestdagen weer achter 
ons liggen alsof ’t niet gebeurd is.

De schaatsen hoeven (nog) niet uit het vet en de bontmutsen en 
sjawls kunnen nog in de kast bij deze bijzondere temperaturen….

OPROEP; we zouden nog graag 1 nieuw sjoel-lid erbij willen hebben 
dus, meldt u aan........ het is echt leuk !!

** uw sjoel-correspondent  **

Lezing over de    Z Y T O – S C A N           
Een voedingsstoffen en  vitaminen Mineralen test 

DONDERDAG 6 FEBR. 2020 OM 20.00 UUR IN
“DE SPIL”

Via galvanische huidreacties maakt het ZYTO-scan handapparaat een 
analyse en rapporteert welke voedingsproducten uw lichaam terug in 

balans brengen
Een preventieve test voor iedereen

U kunt nu op basis van de ZYTO-scan de juiste keus maken om uw 
gezondheid te optimaliseren en vitaal, gezond en in balans te zijn

Nauwkeurige informatie over uw welzijn
Meer dan 400.000.000 signalen per seconde

Wilt u weten of u tekorten heeft?
Heeft u weinig energie?

Natuurlijke  producten nodig?

Uitleg door en met test voorbeeld:
Orthomoleculaire Therapeut Jan vd pal

Voedingscoach: Gea van der Molen
Entree €2.00
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Nieuwsbrief planontwikkeling wijkgebouw 2013 tot …..

Inleiding
Middels deze nieuwsbrief informeren wij, het bestuur van de 
Wijkvereniging, u, onze leden en bewoners van de wijk Tinga 
over onze visie met betrekking tot de planontwikkeling van ons 
wijkgebouw gedurende 2013 en ….

In de Spil, Molenkrite 169 in de wijk Tinga in Sneek, is de 
Wijkvereniging al zo’n 44 jaar gevestigd. Het is één van de 
oudste wijkverenigingen van Sneek met een ledental van 725 
huishoudens. 725 leden kunnen daarbij 1-2-3-of meer gezinsleden 
vertegenwoordigen. 
De Spil bestaat op dit moment uit een sporthal, diverse ruimtes 
gehuurd door de Wijkvereniging en enkele andere bedrijven, als ook 
oude schoollokalen die worden verhuurd als anti kraak huisvesting. 

Het gebouw de Spil kenmerkt zich als utiliteitsbouw en is destijds 
gebouwd als schoolgebouw met een multifunctioneel gedeelte. Op dit 
moment is het pand in de basis nog van voldoende kwaliteit om een 
wijkvereniging te huisvesten/ te exploiteren.

Van de 725 leden zijn er ongeveer 270 leden 
die gebruik maken van de sporthal voor 
diverse sportactiviteiten. Daarnaast kent onze 
vereniging sociale activiteiten voor diverse 
leeftijdsgroepen, als ook culturele activiteiten 
zoals muziekensembles, een gemengd koor van 
gemiddeld 70 leden enz.

2013 - 2015 
Als gevolg van de potentiele verhuizing van de Jumbo naar een 
andere locatie in de wijk Tinga kwam de gemeente met een 
ambitieus plan voor de wijkvereniging. Het plan hield in dat op de 
huidige locatie van de Jumbo een gedeeltelijk verbouwde Jumbo 
geschikt gemaakt zou worden voor de Wijkvereniging, zodat zij haar 
huidige activiteiten zou kunnen voortzetten.

Op verzoek van de gemeente heeft De wijkvereniging medio juni 
2013 een plan van eisen aangeleverd. Ons plan van eisen houdt in 

dat wij voldoende m2 ter beschikking hebben 
om onze huidige activiteiten voort te kunnen 
zetten, maar ook ruimte hebben om nieuwe 
activiteiten te ontplooien. Met name de sporthal 
als ook de grote zaal zijn belangrijke ruimtes 
van ons plan van eisen. 

2015 – 2016
Lange gemeentelijke stilte, ongeacht de acties van de 
Wijkvereniging komt er geen reactie vanuit de Markstraat.  

Vanaf voorjaar 2017
Plotseling komt de gemeente met een mededeling dat 
de oude schoollokalen, nu gebruikt als anti kraak huisvesting, 
gesloopt zal worden. Voor de gemeente was het jaar 2017 het 
jaar van plannen maken. 2018 zou het jaar worden van slopen 
en revitaliseren. De gemeente heeft een mooie parkachtige 
omgeving met daarin het wijkgebouw, een beweegroute, bankjes, 
speeltoestellen en een buurttuin voor ogen.

Najaar 2017 tot najaar 2018
Er zijn door de gemeenteambtenaren en het bestuur van de 
Wijkvereniging veel gesprekken gevoerd over het slopen van 
schoollokalen en het revitaliseren van de Spil. Uitgangspunt is dat er 
op de vrijgekomen grond, na de sloop van de schoollokalen, alleen 
nog het wijkgebouw staat. Dit omgeven door een groen park met 
bankjes, speeltoestellen, een beweegroute en een buurttuin en voor 
een periode van 10 jaar kleine huisjes voor statushouders. Mooie 
beloftes, die door betrokken wethouders onderstreept werden. 
  

Eerste voorstel van de gemeente was als volgt:
- de Wijkvereniging mag het gebouw kopen voor € 365.000,00 met 
de eis zelf zorg te dragen voor het achterstallige onderhoud van de 
laatste 20 jaar; of
- Blijven huren voor een marktconforme huurprijs van € 60.000 per 
jaar. 

Helaas, er was in Sneek geen bank bereid € 365.000,00 te lenen. 
Vanwege dit teleurstellende nieuws moest de wijkvereniging dit 
eerste niet zo ruimhartige aanbod afslaan. 
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Vervolgens kwam de gemeente met het idee dat de wijkvereniging 
zonder grond het kale vruchtgebruik van het gebouw kon kopen voor 
het symbolische bedrag van € 1,00. Daarbij mag de wijkvereniging 
zelf een oplossing zoeken voor het 20 jaar achterstallige onderhoud. 
Voor de grond waarop het gebouw stond mocht de wijkvereniging 
nog een jaarrente betalen van € 5.000,00 per jaar. De wijkvereniging 
was gematigd enthousiast, maar kon geen financiële middelen 
genereren voor het achterstallige onderhoud naast de genoemde 
jaarrente. Gelukkig kwam de gemeente met de oplossing dat de 
wijkvereniging een bruidsschat meekrijgt. Hoe hoog deze bruidsschat 
zou worden en of het toereikend is om het 20-jarige achterstallige 
onderhoud in te lossen bleef de vraag? Reden waarom een 
vervolggesprek voorgesteld is. Dit gesprek werd door de gemeente 
direct doorgeschoven naar september 2018. In dit vervolggesprek 
was er ineens niets meer mogelijk. Dit bevreemde de wijkvereniging 
zeer. En december 2018 deelde de wethouder mee dat er een 
zorginstelling is die op locatie van de Spil wil bouwen.  Achteraf 
vallen sommige puzzelstukjes soms op hun plek.      

Vanaf voorjaar 2019
De gemeente vroeg de Wijkvereniging om aan te sluiten bij een 
klankbordgroep voor het vormen van een beeldplan over het 
gebied van de huidige Jumbo locatie, de Wijkvereniging, de oude 
schoollokalen en de groene ruimte achter de oude schoollokalen. 
In de klankbordgroep nemen de volgende partijen zitting: de 
Wijkvereniging, Woningcorporatie Accolade, Zorginstelling Talant, de 
gemeente, directe omwonenden, zorgverzekering de Friesland en het 
wijkpanel.
Het doel van de gemeente met deze klankbordgroep is een gedragen 
beeldplan te vormen waarbij sprake is van een zorgcomplex ad 
40 wooneenheden en 32 sociale huur- en koopwoningen en ons 
wijkgebouw. Dus het huidige groene hart van de wijk met daarin 2 
gebouwen (Jumbo en de Spil) wordt vervangen door 72 eenheden 
steenmassa.

Hiermee gaat de gemeente voorbij aan alle voorgaande beloftes in 
de periode 2013-2018. 

Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten van de klankbordgroep geweest 
met voor het gevoel van de Wijkvereniging veel eenrichtingsverkeer. 
Op 29 oktober jl. heeft er een inloopbijeenkomst voor de bewoners 
van de wijk Tinga (opkomst 9%) plaatsgevonden waarin 3 scenario’s 
aan de bewoners zijn getoond. 

1. Wijkvereniging gerenoveerd op huidige locatie zonder 

schoollokalen, zorgcomplex nieuw te bouwen achter het wijkgebouw, 
afbeelding 5;
2. Wijkgebouw slopen, op dezelfde locatie nieuw wijkgebouw bouwen 
zonder sporthal met daarboven woningen, zorgcomplex nieuw te 
bouwen achter het wijkgebouw, afbeelding 6; 
3. Wijkvereniging verplaatsen naar achter in het park zonder een 
sporthal en zorgcomplex nieuw te bouwen op de huidige locatie van 
het wijkgebouw.

In alle bovenstaande scenario’s is opgenomen dat op de huidige 
locatie van de Jumbo sociale huur- en koopwoningen worden 
gebouwd als ook 7 woningen in de Eekmolen voor de drive-in 
woningen.

      

Op basis van de 
klankbordgroep 
bijeenkomsten komt 
duidelijk naar voren 
dat het nieuwe 

wijkgebouw in elk scenario in oppervlakte aanzienlijk kleiner is dan 
het huidige wijkgebouw.
Om tegemoet te komen aan eerdere gesprekken met de 
Wijkvereniging vertaalde de gemeente er blijft altijd wel een 
koffiehoekje in de wijk, het bedoelde koffiehoekje als een kleine 
nieuwbouw. Dit voor de wijkvereniging met 725 huishoudens als 
leden, waar jaarlijks 42.000 mensen over de vloer komen en ook 
nieuwe aanloop krijgt vanuit de zorginstelling.
   
Onze visie
Het huidige pand is van voldoende kwaliteit om nog jaren de 
Wijkvereniging er in te kunnen huisvesten/ exploiteren. Er is sprake 
van enig achterstallig onderhoud, met minimale middelen kan dit 
hersteld worden. Daarnaast zou met minimale middelen sprake 
kunnen zijn van een revitalisering van de buitenkant van het 
gebouw, zodat het passend is in het nieuwe gebied.
De binnenkant van het wijkgebouw voldoet aan onze wensen, het 
kunnen blijven uitvoeren van onze activiteiten en ontplooien van 
nieuwe activiteiten.

Het nieuwbouwen van het wijkgebouw zien wij als een kostbare 
aangelegenheid, met als effect een aanzienlijke verhoging van de 
jaarlast in onze exploitatie. 
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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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Van de Evergreens
Van de Evergreens

De kop is eraf met het koor en de nieuwe dirigent en pianist.
Het combo van het koor is ook verder uitgebreid. Naast de bassist, 
de drummer en pianist is er nu ook een (slag)gitarist bijgekomen, 
Niek!!
Het optreden in Greunshiem, Leeuwarden was het eerste concert met 
de nieuwelingen.
Ons traditionele concert op 2de kerstdag was de eerste kennismaking 
voor de nieuwe dirigent en pianist + gitarist met onze luisteraars. De 
opkomst was groot voor hen, hadden ze niet verwacht. Hartelijk dank 
aan het publiek hiervoor.
Voor de pauze behoudende liederen en na de pauze de meer 
modernere. Lof werd geoogst met het zingen van 2 nummers door 
elkaar heen en ook nog in canon.
Wij gaan voor meer!!

De volgende concerten staan op de rol:
- Zo, 19 april Voorjaarsconcert de Spil  Sneek 11.00–13.00 uur
- Za, 25 april   Bonefatiushuis                Sneek 15.00-16.30 uur
- Za,   6 juni    Ut Sneek                          Sneek    tijdstip volgt
- Za, 12 sept   UITmarkt                         Sneek    tijdstip volgt
- Do,  8  okt    Ielanen                             Sneek 19.30-20.30 uur

Onze nieuwe, aankomende Pr-man, Jelle is druk doende nieuwe 
concerten binnen te halen.
U leest het: de Evergreens zijn druk bezig met zingen en om te 
oefenen voor concerten. Delen van muziek en zang is leuk en het 
houdt je van de straat. Daarbij is het ook nog gezond, medisch 
bewezen! 
Lijkt het u leuk om mee te doen, meldt u zich dan op de 
donderdag(en) in de Spil, Molenkrite 169, Sneek. En kom eens 
vrijblijvend kennis maken. Jong en desnoods “oud”; sopraan, alt, 
tenor en bas. Wij zingen evergreens in de breedste zin van het woord 
en minimaal 4-stemmig. Wij worden vaak begeleid door ons eigen 
combo. 
Inlichtingen via de website www.evergreenssneek.nl of zoek ons op 
via Facebook of telefonisch: (0515)-858811 

Gert Verschoor, koorlid
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ABC
We hebben een mooie December maand gehad.
Ons Sinterklaas feest was weer als vanouds, heleboel dames, en 
leuke cadeautjes. Ook 2 Zwarte Pieten waren aanwezig, die deelden 
de cadeautjes uit. Daar had Sinterklaas de opdracht voor gegeven. 
Sint en Piet hebben mooie cadeautjes uitgezocht. De Pieten lazen 
ook een gedicht voor, gemaakt door onze Coby.

Dan was er op 11 dec ook nog bloemstukjes maken onder leiding 
van Jan Brandsma en Tineke.
Jan Brandsma was de jury en gaf hele hoge cijfers, 8,5 tot 
een 10! Nou er waren hele mooie stukjes bij, die kunnen zo de 
bloemenwinkel in.

Onze Kerstmorgen was zeer geslaagd, de tafels zagen er heel mooi 
uit.
We zijn weer erg verwend met zulke lekkere hapjes, je bleef eten. 
Garnalen cocktails, verrukkelijk. Stukjes komkommer, opgevuld. 
Kleine cupcakes gebakken door Nelly en versierd door Jolanda en 
Henny.
Nou werkelijk alles was lekker, er was geen nee te koop! Ikzelf heb 
genoten en ik denk de andere dames ook. Wat mij betreft volgend 
jaar weer!
Henny en Jolanda hebben de hapjes verzorgd. Zij maken onze 
kerstviering toch wel zoiets bijzonders.
Dames heel hartelijk bedankt voor al dat lekkers.

Maar tijdens ons Kerstfeest hebben we ook afscheid genomen van 
onze voorzitter Marietje, ze was ongeveer 10 jaar voorzitter. Ze werd 
benoemd tot erelid van de A.B.C. en werd onderscheiden met een 
mooie erepenning.
Bovendien kreeg ze van ons een mand/tas met heerlijke producten.
Maar we hebben Jolanda Abbink bereid gevonden om per 1-1-2020 
haar plaats in te nemen. Daar zijn we heel erg blij mee en wensen 
haar veel succes. Dat zal wel loslopen, daar ben ik van overtuigd.
En Marietje heel erg bedankt voor het vele werk wat je hebt gedaan 
voor onze A.B.C.

De Kerstochtend is heel gezellig, sfeervol verlopen en werd ± 11.30 
uur afgesloten.
Marietje wenste iedereen wel thuis en het allerbeste voor 2020.  

                           Bettie Toering-Koenen

Graag zouden wij in het nieuwe jaar 2020 nieuwe leden willen 
verwelkomen.

We hebben op maandagmiddag een gezellige yoga groep, onder 
leiding van Jan v/d Pal. De tijd is van 13.30-15.00 uur. Na afloop van 
de les drinken ze met z’n allen thee.

De woensdagmorgen is ook heel leuk. Eerst een uur gym. Daar is 
onze gym juffrouw Monica Poiesz. Ze doet het goed, maar ook heel 
leuk. Ze let goed op je houding en corrigeert waar dat nodig is. Na 
de gym drinken we met de hele groep koffie/thee. We organiseren 
ook diverse activiteiten.
De tijden zijn van 9.00-11.00 uur.

Dan is er op de donderdag de senioren gym, ook onder de 
deskundige leiding van Monica. Dat is een leuke sociale groep, je 
kunt daar goed aan je conditie werken. Als het even niet lukt, doe je 
het rustig aan.
De gym duurt van 9.15-10.15 uur en daarna met z’n allen koffie/thee 
drinken.

Bij al deze genoemde activiteiten moet je wel lid zijn  of worden van 
de W.L.W, De Spil.

                                  Bettie Toering-Koenen
                                  

                    Bestuur en leden van de A.B.C. en de Soos,

Bedankt allemaal bij het stoppen van mijn voorzitterschap.
Geridderd....Erelid A.B.C, en kado’s.
Het was geweldig.
Ik wens mijn opvolgers Jolanda Abbink en Coby Volberda veel plezier 
met de voortzetting.

                                     Marietje Zweet-Pronk

Dankwoord



DE SPIL                                              Februari 2020       27                                                Februari 2020                                      DE SPIL26

Kees Haremaker ( Magix lezing) moesten we af 
zeggen. De beamer werkt niet goed en is voor 
reparatie weggebracht. Als alternatief  hebben we 
de opdracht gekregen. Voor de pauze een heel kort 
speelfilmpje te maken en na de pauze het filmpje monteren èn laten 
zien. 2 Groepjes hebben een scenario gemaakt.   Nadat dat was 
gelukt zijn ze het verhaal gaan filmen.

Beide groepjes hadden een mop gefilmd. Een groepje is het gelukt 
en hebben ook gelijk het resultaat gezien. “De Buurt Super” Een 
leuke mop van André van Duin. Knap werk!! Het andere filmpje was 
“Het Tasje”. Dat filmpje moeten we nog bekijken . Op een van de 
volgende clubavonden. 

Clubavond vakantiefilms. Mooie films gezien van onze leden. 
Vakantie films van dicht bij, maar ook van verre landen. Ook een 
filmpje van het festival
UitSneek. Mooie opening met de onthulling van het
mooie kunstwerk en de vele optredens. 

December Thema film opdracht “Reclame”. Veel
reclame gezien. Vooral van Langweer. Dan 
stemmen welk filmpje het mooiste, leukste, 
origineelste reclame filmpje had gemaakt. 
  
   De reclame van “Kerstsfeer” met op het eind  
   de boodschap wordt lid van: videoclub   
   “WINDJAMMER” van Tjerk had de meeste   
            stemmen . Tjerk kreeg uit handen van onze  
   penningmeester  Wim een cadeaubon.
    
Laatste clubavond was met partners en hapje en drankje.

Komend half jaar hebben we weer een mooi programma. Vind je 
filmen leuk? Kom dan eens kijken op een van onze clubavonden.
In de even weken op dinsdagavond.
website:  www.videoclub-windjammer.nl 
Youtube kanaal: filmwindjammer  -  Faceboek: Windjammer.nl

We helpen je met je films te monteren met het programma: 
Pinnacle en Magix. We helpen met oude S8 films, dvd’s en 
videobanden te digitaliseren op USB of externe schijf.  
Of we doen het allemaal voor je en vragen daar een vergoeding voor.

 

Het is € 5,00 per ochtend. We beginnen altijd met een lekker bakje  
koffie.
Op de vrijdagochtend van 9.30-11.30.  Info:  videoclub2001@home.
nl

Als ik dit schrijf is het is het nog 4 weken voor we naar de Musical 
gaan,.... 5  FEBRUARI  2020..
in het AFAS Theater in Scheveningen ...Zoals U weet gaan we met 
een dubbeldekker van
Dalstra reizen 90 personen hebben zich op gegeven en nog een paar 
reserves op de lijst zitten
we echt nok vol... Vertrek 10.30....Bij de SPILZoals ook de andere 
keren word er ook weer voor een lunch pakket verzorgd
Koffie  / Thee en er wat bij .
Na afloop reizen we weer terug naar Sneek en tussendoor nog een 
hartige tussendoortje
met Kaas en Worst En als het goed is komen we tussen 20.00 en 
21.00 .uur weer aan in Sneek bij de Spil
 
Dit is het laatste bericht hopelijk hebben jullie dan ook allemaal 
de wijkkrant op tijd 
gekregen...
En anders zegt het voort 
aan fam vrienden die 
ook meegaan en geen 
wijkkrant krijgen....

Vriendelijke Groeten en 
tot 5 Februari  bij de SPIL  
WIJK TINGA SNEEK....
           

Uitje musical Anastasia
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Samen eten, samen genieten
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en Dinsdag 18 februari 2020

aan- of afmelden voor FEBRUARI

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

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

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

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

LORAINE MET SPEK, HAM, PREI EN UI
QUICHE MET KAZEN
TOETJE
KOFFIE/THEE

Naam:

Aantal:

Telefoonnr:

E-mail adres:

MENU:

ADVERTENTIE:

Telefoon: 0515-712080
info@veldman-verhuur.nl
Zwolsmanweg 18, Sneek
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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
  Stijldansen   19.00-22.00

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

06-51514769 Badminton J

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

06-51514769 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



                                                Februari 2020                                      DE SPIL36

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


