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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 OKTOBER!

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 Gert Verschoor 421579
Ouderensoos Coby Volbeda 415426
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Sietske Kuijpers 412946
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Jan van der Pal 06-51514769
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de bestuurstafel
Corona teststraat.
Wij werden 25 mei onaangenaam verrast met de telefonische 
mededeling van de gemeente dat de sportzaal ingericht zou worden 
als Corona teststraat. De inrichting voor de Corona teststraat was 
al begonnen zonder verder enig overleg. Tijdens een extra ingelaste 
bestuursvergadering op 27 mei is er nogmaals telefonisch overleg 
geweest met de gemeente waarin nogmaals werd bevestigd dat de 
Corona teststraat eventueel tot eind 2020 en misschien zelfs wel tot 
eind 2021 in de Spil zou zijn. 
Als bestuur konden wij dit niet accepteren en hebben onze jurist 
gevraagd een kort geding voor te bereiden. De gemeente had nog 
een aantal locaties doorgegeven waar onze sporters eventueel 
konden sporten. Ons standpunt was helder, mede ook omdat de 
gemeente op voorhand de keuze had om op vier ander locaties 
een Corona teststraat te bouwen, de sportzaal moest in september 
beschikbaar zijn voor onze sporters.
In de aanloop naar het kort geding kwam de gemeente op 11 
augustus met de blijde boodschap dat ze een andere locatie 
beschikbaar hadden voor de Corona teststraat en dat ze hun best 
gingen doen om op 1 september de sportzaal weer beschikbaar te 
krijgen voor de sporters van de wijkvereniging. Veel verspilling van 
tijd en geld wat op voorhand niet nodig was geweest.  

Klankbordgroep.
Als wijkvereniging hebben wij ook deel genomen aan de 
klankbordgroep, maar na de laatste bijeenkomst in maart is het 
een tijd stil geweest tot 7 juli. Toen is er een korte telefonische 
bijeenkomst geweest, waarin de gemeente heeft aangeven haar 
eigen plan (een nieuwe Spil zonder sportzaal met daar bovenop 3 
woonlagen) voor te leggen aan het college. Op onze reactie dat wij 
het daar niet mee eens zijn kregen wij nogmaals de gelegenheid 
om binnen 14 dagen ons toekomst plan met visie in te dienen. 
Uiteindelijk hebben ze besloten ons plan in de la te leggen om hun 
eigen plan door te drukken. Kortom veel verspilde tijd voor het 
bestuur!!!!!!!!!!!!!!!!

Himmeldei de Spil 2020
Op 29 augustus zijn 28 vrijwilligers druk in de weer geweest met 
het van top  tot teen schoonmaken van De Spil, allemaal hartelijk 
bedankt voor jullie inzet.

Het Bestuur.
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Hallo alle lieve mensen van de kienavonden.

Afgelopen seizoen is het erg sneu dat de avonden 13 maart en de 
slotavond 10 april niet konden doorgaan. Komend seizoen beginnend 
in sept/okt weet ik niet dat er kienavonden zijn. Na afgelopen 
seizoen had ik met Wiepie, Marinus,  Jannie, Greetje en Ans  afscheid 
willen nemen Dat is jammer maar niet gelukt. Allen hebben we de 
afgelopen 10 jaar het met plezier voor jullie  gedaan en natuurlijk 
voor de wijkvereniging. Er moeten eerst nieuwe mensen komen en 
die zou ik wel willen inwerken voor de eerstkomende kienavond.
Alle prijsjes en enveloppen met bonnen en inhoud heb  ik klaar 
liggen. Dus meld jullie aan bij het bestuur dan kunnen we verder.
Voor de stoelen en tafels klaar te zetten 3 personen, loterij 2/3 
personen. Verkoop plankjes 2 personen
Het omroepen van de nummertjes en de inkoop prijzen, het geld 
regelen met de Penningmeester (die doet alles heel erg goed) hij 
brengt en haalt het bij je thuis!!!
Dus afwachten wanneer we weer kienen hebben in ons wijkgebouw 
“de Spil”??????

Margriet Eekma
05150 418889
a.eekma@home.nl

Kienen  Kienen  Kienen

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)

Vergaderingen

              Uitgave van de wijkkrant!
Ik krijg veel vragen over wanneer de wijkkrant wordt 
uitgegeven. Voor de duidelijkheid:

1. September  - kopij aanleveren voor 15 augustus
2. Oktober  - kopij aanleveren voor 15 september
3. November  - kopij aanleveren voor 15 oktober
4. December/Januari - kopij aanleveren voor 15 november
    (dit is dus de laatste uitgave van het jaar!)
5. Februari  - kopij aanleveren voor 15 januari
6. Maart  - kopij aanleveren voor 15 februari
7. April  - kopij aanleveren voor 15 maart
8. Mei   - kopij aanleveren voor 15 april
    (dit is dus de laatste uitgave voor de vakantie!)

Wijkkrant

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Is de vrijwilliger er voor de 

ambtenaar (bezoldigd) of is de 
ambtenaar er voor de vrijwilliger 

(onbezoldigd).
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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!

Foto uit de serie Vrijheid en herdenken van Facebook. Fotograaf: 
Casper van Zutphen

WIE O WIE
Misschien hebben jullie het al gehoord, maar Margriet 
Eekma stopt met het verzorgen van het kienen. Wie wil 
het van haar overnemen?
Of misschien weet je iemand die dit wil doen.
Het zou toch jammer zijn dat dit evenement moet stoppen!!!!
Het zijn altijd zulke leuke en gezellige avonden met mooie (geld) 
prijzen.
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
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Leden die zich af willen melden als algemeen lid, de sport, aerobic, 
dans,  of de lessen For Every Body kunnen dat doen voor 1 oktober 
via onderstaande mailadressen. Alleen op deze manier kunnen we 
de automatische bankmachtiging stopzetten.

- Afmelden voor de sportactiviteiten die hierboven genoemd zijn via: 
fam.wierda@telford.nl
- Afmelden als lid van de wijkvereniging via: 
ledenadministratie@despilsneek.nl  

Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.
De sportcommissie.

Jan van der Pal voorzitter janvdpal@hetnet.nl 06-51514769

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

 Sport het nieuwe bewegen in de Spil.

Allereerst willen we het bestuur van de Spil bedanken voor hun inzet 
om de gemeente, die op zeer onsportieve wijze beslag heeft gelegd 
op de sportzaal en er door middel van een kort geding door de Jurist 
Ivo Pieter Terpstra voor heeft gezorgd dat we weer per 1 september 
konden sporten. 

Er is ook een mooie slogan bedacht:  “Sport het nieuwe bewegen in 
de Spil”.

We zijn begonnen met natuurlijk een aantal regels waar we ons naar 
vermogen aan trachten te houden. En het gaat goed!! Iedereen 
bedankt daarvoor. 

Dan is er nog een minder prettige mededeling, dat onze grote 
animator en stimulator, ook de enthousiaste en energierijke 
voorzitter Dolf de Boer om gezondheidsreden zijn voorzitterschap 
heeft opgezegd. Ook bedanken we Aukje die hem altijd alle tijd en 
ruimte heeft gegeven voor het vele werk wat gedaan moest worden. 
Ik ben mij bewust dat om in zijn voetsporen verder te gaan, niet 
gemakkelijk zal zijn. (Hij is eenmalig).

In het volgende schrijven horen jullie wat door alle leden is 
aangeboden voor inzet van Dolf en zijn vrouw. Dit zal gebeuren door 
het bestuur en kader i.v.m. de huidige corona regels. Ook hoe we 
de grote financiële onkosten i.v.m. het proces misschien kunnen 
oplossen in een volgend schrijven. Ook vraag ik ons te ondersteunen 
en te helpen door positieve inzet het ledental te behouden en te 
zoeken naar nieuwe leden.

Als nieuwe voorzitter en ook het overige sportbestuur wensen we 
iedereen een sportief en gezond jaar. 

Het nieuwe bestuur: 
Jan van der Pal, Gea van der Molen, Hilda Boot en Lisa Wierda. 

En probeer dit gezegde in praktijk te brengen.
Je kunt een lied van sportiviteit niet op een instrument van geweld 
spelen.      
(Blijf sportief tegen elkaar!! Maak veel plezier).

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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ABC

ADVERTENTIE:

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

Als jullie ons wijkkrantje van De Spil krijgen, hebben we de 1e 
handwerkmiddag van het nieuwe seizoen alweer achter de rug. 
Onze handwerkclub is 1x in de maand op donderdag. De 
eerstvolgende middag is op 29 oktober.
Voor november is de datum ook al bekend, 26 november.

Kom gerust eens kijken hoe gezellig het is. Er wordt van alles 
gedaan, heel veelzijdig.
O.a. Quilten, borduren, breien, haken, knippen, en bovendien zijn er 
genoeg “experts” aanwezig om te helpen. Je wisselt ervaringen uit, 
je doet ideeën op, kortom heel leuk!

Om de kosten hoef je het niet te laten, die zijn te overzien, ze 
bedragen €1,50 per keer thee/koffie inbegrepen!

De tijd is van 13.30-15.30 uur, locatie ‘De Spil’, Molenkrite 169.

                                    Hopelijk tot ziens.

Prijsuitreiking en afronding vorig seizoen

Er is alweer een schietseizoen voorbij. We waren door corona even tijdelijk stilgezet 
maar we zijn weer begonnen! We hebben met zijn allen het vorige seizoen nog even 
gezellig afgesloten met natuurlijk een prijsuitreiking. Er zijn dus een paar gelukkige 
winnaars naar huis gegaan met een prijs. 

De winnaar voor geweer en pistool was dit seizoen Rafael! Van harte 
gefeliciteerd!

De tweede prijs voor geweer gaat naar Johan en voor pistool naar Casper! 
De derde plaats gaat voor geweer naar Douwe en voor pistool naar Nathalie! 

             Geweer:         Pistool:
1e Rafael  2698   1e Rafael  2650
2e Johan  2628   2e Casper  2527
3e Douwe  2498   3e Nathalie  2461

Van harte gefeliciteerd iedereen en wij hopen dat we dit seizoen ook weer heel wat 
gezellige avonden mogen hebben. 
Het volgende seizoen gaat weer start en we hebben er weer zin in! Ben jij er ook bij? 
Kom gerust eens kijken of schieten ook iets voor jou is en misschien sta jij hier dan 
wel bij aan het einde van komend seizoen!

Iedereen is welkom vanaf 16 jaar. het schieten is elke week op woensdag vanaf half 8 
tot half 11.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de schietclub.

Schietclub
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Sjoelkrant

Sjoelkrant Eindstand vorig seizoen.

De competitiestand is op 9 maart als volgt:
Plaats: Naam: Stand:
1 Dicky 5065
2 Roelie 4299
3 Diny 4134
4 Sjef 3588
5 Margriet 3263
6 Attje P 3184
7 Johan 3095
8 Coby V 2883
9 Attje B 2355
10 Tine 1963
11 Cobie J 1582
12 John P 1170
13 Wiepie 822
14 Yvonne 792
15 Carla -56
16 Leo -600

Hallo beste sjoelers
 
Het is de bedoeling dat wij gewoon 14 September
onze sjoel avonden weer starten, op een verantwoord manier
die de sjoel commissie heeft voorgelegd aan het bestuur.
Mocht het anders worden dan hoor je het van de sjoel 
commissie
Voor 1 keer heb ik dit op mij genomen, Sjef en Yvonne zijn nog 
op vakantie.
Naar we willen voor 15 Augustus de Kopij bij de redactie 
hebben.
Dan kunnen wij ook weer verder met de wijkkrant.
 
Namens Sjef tot 14 September 2020
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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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Hallo klaverjassers... van de maandagmiddag  INSTUIF..
Wat heerlijk dat we weer zijn begonnen en geen problemen
met het afstand houden van de anderhalve meter.
Zes tafels voor het klaverjassen en je hoorde hier en daar.
Heerlijk om weer te beginnen .... Maar we moeten ons natuurlijk
wel aan de regels houden, En handen wassen en desinfecterenhoort 
er ook bij en dat doen we dus ook, En gezond blijven.
Er kunnen altijd nog wel klaverjassers bij ...
Er zijn een paar gestopt en nog ziek.. bij deze van Harte beterschap,
En een spoedig herstel ... wensen wij deze mensen toe..
Ook waren er al weer een paar Biljarters op de maandagmiddag om 
te oefenen ..Dit mag mits je lid bent van de wijkvereniging.
iedereen is altijd welkom, en dus hopelijk tot ziens op de 
maandagmiddag.
Instuif comm:  R.A.C...

Instuif

Ook is de soos weer begonnen op 2 September en de Biljarters ook,
Voor de eerste keer waren er toch een flink aantal personen
Voor de Rummikub  de klaverjassers en de Biljarters fijn dat jullie er 
weer zijn.
Ook wij houden ons aan de regels van het RIVM..
Ook zouden wij graag zien dat er nog  2 mensen zich willen opgeven 
om ons te helpen bij de Koffie / Thee in te schenken en na afloop 
even te willen helpen met het opruimen ...
Daar er een paar mensen niet meer kunnen en wij het met z.n 2 en
het moeten doen is dit net een beetje te veel...
Hopelijk melden zich er een paar nieuwe leden aan... Tot 
Woensdagmiddag om 14.00 starten wij en omstreeks 16.30 stoppen 
we .....
 
Soos Comm:

Soos

      Kaarsen
Hallo leden van de Spil:
 
Hier bij doe ik graag een oproep voor mijn kleinzoon,
voor zijn werk spaart hij zoveel mogelijk als het kan Stompjes 
Kaarsen
Groot of klein het maakt niet uit.. ik zet een doos in de Spil
met opschrift... Kaarsen.. hij werkt bij Vonk de Hemmen.
En ze kunnen daar altijd gebruikte 
kaarsen hebben.
Dus ga ik mijn best voor hem doen...
 
En ik weet zeker dat bijna iedereen 
wel stompjes kaarsen hebben liggen 
thuis
En er niets mee doen ...dus bij deze 
mijn oproep..
 
Alvast Hartelijke dank Coby V

Eerste kennisgeving juni 2020

(Herhaling)cursus reanimeren op Maandag
5 oktober 2020 om 19.30 uur

Opgave bij Gert Verschoor, gerrit50home.nl 
voor 30-9 o.v.v. email adres en naam.

Kosteloos voor leden van de wijkvereniging de 
Spil

Oproep!
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Ondanks de vervelende toestanden 
hebben we het druk gehad met de 
subsidies rond te krijgen voor aanschaf 
een nieuwe beamer en een groot 
filmdoek.
Totaal kosten € 3.300,00. We hebben 
verschillende instanties benaderd en 

van allen een positief bericht. 
Prins Bernhard steunt ons met € 1.500,00. Een 
heel mooi bedrag waar we natuurlij heel blij mee 
zijn. 
   
   De aanvraag bij Old Burger Weeshuis voor de  
   aanschaf van beamer en filmdoek is ook goed  
   gekeurd en van OBW krijgen we € 1.000,00 
   We hebben nu al meer dan de helft bij elkaar. 

Elk jaar krijgen we van SWF € 1.000,00 om iets te organiseren voor 
een breder publiek, dat wordt altijd gebruikt voor het 
Speelfilmfestival, maar dat gaat dit jaar niet door 
en leggen we het bij de aanschaf  en nu de beamer 
en het filmdoek. Wanneer het weer mogelijk is gaan 
we film middagen en avonden organiseren voor een 
breder publiek. Zowel voor ouderen, maar zeker ook 
voor jongere.

Van de Janssen’s Stichting hebben we een toezegging 
van € 500,00 ook voor het speelfilmfestival op te 
vragen tot april 2021. Om toch gebruik te maken 
van de toezegging zou het ook eind maart2021 het 
speelfilmfestival kunnen organiseren.

11 september zijn we weer begonnen met filmmontage. 
Het omzetten van videobanden, S8 films, dvd’s. Alles omzetten naar 
digitaal. Op vrijdagochtend van 9.30 tot ± 11.30. 
Kosten € 5,00 per ochtend en koffie € 1,00. 

De clubavond is gestart op 15 september. We zitten voortaan in 
dezelfde ruimte als de fotoclub. De nieuwe beamer en het filmdoek 
worden gelijk ook in die ruimte geïnstalleerd.
Programma 1e clubavond: bespreken van een heleboel dingen. 
Daarnaast natuurlijk films bekijken van leden.

Aan alle commissies!

Om ons mooie boekje te vullen heb ik wel stukjes 

nodig. Er is vast wel iemand binnen jullie team die 

even een paar regels wil schrijven. Of misschien 

vindt iemand het leuk om een foto van de 

activiteit te maken?
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:



DE SPIL                                             Oktober 2020       27                                             Oktober 2020                                         DE SPIL26

Iedere maandag:
  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
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
  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

10.15-11.15 Monica Poiesz For Every Body

20.00-21.00 Robert Klees Zeskanter 48 423585 Volleybal D

21.00-22.00 Robert de Jong Pinksterbloem 40 420388 Volleybal D

DONDERDAG

10.30-11.30 Monica Poiesz For Every Body

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

20.00-21.00 Mirjam Klip 06-33741884 Salsa

WOENSDAG

19.00-20.00 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

20.15-21.15 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

Sportrooster

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


