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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 SEPTEMBER!

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Jolanda Abbink 06-22423672
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
In 2023 bestaat de Spil 50 jaar! Een mijlpaal. We willen dit 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen dit groots vieren! 
Daarom heeft het Spilbestuur Ronald Postma gevraagd om een 
jubileumcommissie in het leven te roepen. 

Op vrijdag 1 oktober 19.30 uur is de ledenvergadering gepland. Wij 
zijn nog opzoek naar een nieuw bestuurslid als u geïnteresseerd 
bent, meld u dan aan bij het secretariaat. E-mail secretariaat@
despilsneek.nl
Vind u het leuk om mee te praten over bouwkundige onderwerpen, 
isolatie en zonnepanelen, dan is de bouwcommissie misschien iets 
voor u. Wij willen graag de bouwcommissie uitbreiden. Is dit iets 
voor u? 
Stuur dan een mail naar secretariaat@despilsneek.nl

Wij hopen dat wij 6 september weer volledig van start kunnen met 
alle activiteiten, en zien u graag weer in de Spil

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Weiger nieuwe dingen niet, 
omdat oude niet gelukt zijn

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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                                2e vrijdag van de maand

Vrijdag 8 oktober  2021.

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

Eénmalig wil de oude kiencommissie nog een gezellige kienavond 
organiseren op de manier zoals u van ons gewend bent, met vele 
prijzen zowel geld als waardebonnen. Dit alles wel onder voorbehoud 
van de dan geldende corona-maatregelen.

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 
oktober a.s. 
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuke 
avond hebben. Hopelijk komt er een nieuwe commissie om deze 
activiteit voort te zetten.

De Kiencommissie.                                         

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 maandag v/d maand (19.30 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!)
          
           Aanpassingen en reacties graag mailen naar: 
                       redactie@despilsneek.nl

Wijkkrant

- IN HERINNERING -  
WIJ ZIJN INTENS VERDRIETIG NA HET HOREN DAT ONZE 

OPRICHTER/OUD-VOORZITTER VAN FOTOCLUB “DE SPIL” IS 
HEENGEGAAND

DHR. WIEBE FABER
            18 JUNI 1934  -  6 AUGUSTUS 2021

ONGEVEER 45 JAAR GELEDEN IS DHR. FABER BIJ DE 
WIJKVERENIGING BEGONNEN MET HET GEVEN VAN EEN 

FOTOGRAFIE-CURSUS. DAT BLEEK ZO’N SUCCES DAT HET LATER DE 
HUIDIGE FOTOCLUB “DE SPIL” IS GEWORDEN. WIEBE FABER HEEFT 
BIJNA 38 JAAR DE FUNCTIE VAN VOORZITTER, PENNINGMEESTER 

EN SECRETARIS OP ZICH GENOMEN, DAARVOOR ZIJN WIJ HEM NOG 
STEEDS DANKBAAR.

WIJ WENSEN ZIJN FAMILIE EN NAASTEN VEEL STERKTE TOE IN 
DEZE MOEILIJKE PERIODE.

WIEBE RUST ZACHT
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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!

Theatergroep Amato is erg blij met de vernieuwde 
mogelijkheden voor het komende seizoen. 
Wij hebben het repeteren en opvoeren en de 
gezelligheid erg gemist. 
Nog voor de zomervakantie is de groep bij elkaar 
geweest om plannen te maken en mogelijkheden te onderzoeken.  
Iedereen is weer superenthousiast! 
Het is de bedoeling dat er in het voorjaar van 2022 een toneelstuk 
op de planken wordt gebracht, maar met welke bezetting en welk 
toneelstuk weten we nog niet precies. We gaan er vanuit dat we 
vanaf oktober kunnen beginnen met repeteren.
 Wij hebben er zin in!

Theatergroep Amato

Mijn naam is Bea ten Brink en sinds vorig jaar volg ik Gert Verschoor 
op als secretaris van wijkvereniging De Spil. 
In het verleden heb ik al eens wat notuleer werkzaamheden gedaan 
voor de wijkvereniging. Toen mij de vraag gesteld werd om de 
secretaris op te volgen had ik daar niet veel tijd voor nodig om hier 
bevestigend op te antwoorden.  
Door corona en persoonlijke gezondheidsredenen is er vorig jaar van 
voorstellen aan de leden niets gekomen. Met het nieuwe seizoen voor 
de deur starten we met frisse moed en daarom nu toch nog maar 
even een korte introductie. 

Zoals genoemd mijn naam is Bea ten Brink, ben 59 jaar, getrouwd 
en samen hebben we een zoon van inmiddels 22 jaar. Sinds 1998 
woon ik in Sneek (Tinga). Ben geboren en getogen in Emmen en heb 
zo’n dertig jaar gewerkt als secretaresse bij een Welzijnsorganisatie. 
Momenteel heb ik geen vaste baan, maar doe nog surveillance 
werkzaamheden tijdens tentamens en examens op het voorgezet 
onderwijs bij diverse scholen in Friesland.        
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig op een breed vlak 
maar favoriet is pottenbakken/keramieken. Samen met de rest 
van het bestuur hoop ik de wijkvereniging op een goede manier te 
vertegenwoordigen en samen met alle leden levendig te houden 
en uitnodigend te zijn voor de bewoners van Tinga en omliggende 
wijken van Sneek.

Bea ten Brink.

Even voorstellen.....
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Aanmelden voor een sportactiviteit kost €49,00 euro p.p. per 
seizoen en €12,50 euro p.p. per jaar voor het lidmaatschap van ”De 
Spil” voor alle leden van het gezin.

Leden die zich willen afmelden voor een activiteit als algemeen lid, 
sport, stepaerobic, dans of “for every body” kunnen dat doen voor 
1 oktober van ieder jaar via onderstaande mailadressen. 
Alleen op deze manier kunnen wij de automatische machtiging van 
de bank stopzetten !!!

VOOR AAN- OF AFMELDEN SPORTACTIVITEITEN:
famwierda@telfort.nl  
VOOR AAN- OF AFMELDEN ALS LID VAN WIJKVERENIGING DE SPIL:
ledenadministratie@despilsneek.nl 

De sportcommissie.

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

Gea v/d Molen Secretaresse geavdmolen@gmail.com 06-25454979

Hilda Boot Alg. bestuurslid hildaboot@hotmail.com 06-39214136
Lisa Wierda Penningmeester famwierda@telfort.nl 0515-416988

Sportnieuws

Beste sportleden,

Het is heel jammer dat het grootste deel van het sportseizoen toch 
verloren is gegaan door de coronapandemie. 
Bij deze wil het bestuur alle leden bedanken voor het lid blijven van 
de spil en van de sport.

Veel kosten zijn wel doorgegaan, denk bijv. aan de juridische 
kosten voor het proces voor behoud van de sportzaal, kosten van 
schoonmaak e.d. 
De betaalde docenten zijn ook uitbetaald in de eerste maanden, zo 
ook de zaalhuur. Besloten werd de docenten door te betalen de rest 
van het seizoen. Ook zijn er docenten die daarvoor bedankt hebben. 
Hartelijk dank daarvoor! Ook hebben de kaderleden, die er altijd 
vrijwillig zijn, een presentje gekregen. 
We willen ze allen daarvoor bedanken en het nieuwe seizoen weer 
enthousiast starten. 

Vanaf maandag 30 augustus bent u weer hartelijk welkom op uw 
sport. 

Laten we hopen dat het een prachtig seizoen word zonder 
problemen.

Het sportbestuur wenst u veel sportplezier en gezondheid.

Tot ziens;
Jan, Lisa, Hilda en Gea.

Hallo Soos leden
 
Eindelijk weer eens een positief bericht van ons.
Woensdag middag   8 September is de bedoeling dat we weer los 
gaan bij de Soos. En ik neem aan dat de Biljarters ook dan weer 
beginnen. Wij hebben er weer zin zo, lang met velen geen contact 
gehad. Dus we zien jullie allemaal graag weer terug , Het zij met 
Klaverjassen en Rummikub.
En op de laatste woensdagmiddag  van de maand onze Kienmiddag..
Dat is voor iedereen die komen wil...
Voorlopig eerst dit bericht en we houden ons ook hier aan de regels 
van het RIVM.

Tot 8 September allemaal gr van de SOOS comm:..

Soos



DE SPIL                                              September 2021       11                                              September 2021                                   DE SPIL10

ABC
                                                                    
Gelukkig kunnen we weer starten met onze A.B.C. op 8 
September. En wel met de woensdag en op 9 September met de 
donderdagmorgen.

We hebben onze dames wel gemist hoor en hopen jullie ons ook.
Het is altijd zo gezellig met elkaar.
Woensdag begint het om 09.00 uur, uurtje gymmen en dan gezellig 
met z’n allen koffie/thee drinken.
We organiseren ook van alles, ( bijv. over hobby’s). We nodigen 
mensen uit om iets te vertellen over hun hobby’s en dat is heel 
veelzijdig en heel leerzaam.  

De donderdagmorgen begint om 9.15 uur en is ook heel erg leuk. 
Een uurtje gymmen en dan ook koffie/thee drinken.

Beide ochtenden zijn om ± 11.00 uur afgelopen.
De gymlessen zijn onder leiding van Monica Poiesz, een hele goede 
gymjuf!
Bovendien hebben we vorig jaar een handwerkclub opgericht en die 
start 30 September en is van 13.30-15,30 uur. De kosten hiervan 
zijn €1,50 per keer, koffie/thee inbegrepen.
Het is leuk, gezellig, en leerzaam. Ik vind het zelf heel erg leuk, de 
dames hebben hele mooie hobby’s en je doet weer andere ideeën op.
Kom eens kijken in De Spil!

Het is een akelige tijd voor ons allemaal geweest, met de Corona. 
Maar voor sommige dames van ons ook een hele verdrietige tijd.
We wensen hun heel veel sterkte en leven met hun mee, en hebben 
altijd een luisterend oor.

Dan nog een mededeling. Vanaf September vallen de yoga lessen 
niet meer onder de ABC. Jan v/d Pal die deze lessen verzorgd wil dat 
wel blijven doen.
De administratie en lesgeld is dan geheel in handen van Jan v/d Pal.
Wij willen de dames hartelijk bedanken voor hun trouwe komen in al 
die jaren op de maandagmiddag en hopen dat ze blijven komen.

Hopelijk allemaal tot ziens in  September, in goede gezondheid.

                            Betty Toering-Koenen

1973  M.F.C. de Spil 2023
Aan alle commissies van M.F.C. de Spil.

In 2023 bestaat de Spil 50 jaar! Een mijlpaal! We willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan! We willen dit groots vieren! Daarom 
heeft het Spilbestuur een jubileumcommissie in het leven geroepen.
De jubileumcommissie bestaat uit:
- Ronald Postma Voorzitter/secretaris
- Leo Brouwer  Zaalbeheer/Bar
- Nico Altenburg Media
- Ron v.d. Hoek  Bestuurslid
- Johan Munsterman Bestuurslid
- Hendrik Huitema Bestuurslid

Het plan is om in het jubileumjaar 2023 elke maand een of twee 
feestelijke activiteiten per commissie te organiseren. We roepen 
hiervoor jullie medewerking in, want het is de bedoeling dat de 
commissies zelf met ideeën komen en deze ook uitvoeren. 

De jubileumcommissie zal de komende tijd de pr en communicatie en 
op sociale media de nodige aandacht schenken.

Na de zomervakantie gaat de jubileumcommissie aan de slag. 
Er wordt dan een informatie c.q. kennismakings avond gepland 
waar één afgevaardigde (in kader van de RIVM richtlijnen) van jullie 
bestuurscommissie uitgenodigd zal worden.

Ons doel is om eind 2022 alles geregeld te hebben, zodat er in 
januari 2023 gestart kan worden.

Namens de jubileumcommissie Ronald Postma

                50-jarig jubileum
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“We zullen doorgaan...”
Trompetteren als medicijn,
                        Persoonlijke indrukken.

We zullen doorgaan……(Ramses Shaffy)

“Korpsen zien leden in corona tijd vertrekken”, kopt de Leeuwarder 
Courant. Covid-19 is niets ontziend! Alles en iedereen krijgt er 
mee te maken. Op verzoek van collega’s geef  ik hier een paar 
korte indrukken van mijn beleving in coronatijd in relatie tot het 
Spilbrekers Ensemble.  Als trompettist heb ik vanaf het begin 
van het coronatijdperk verstek moeten laten gaan. Ik behoor tot 
de zogenaamde risicogroep. Dat betekent: extra alert zijn om 
besmetting te voorkomen. De anderhalve meter zone is mijn  domein 
geworden en het niet mee doen met de band in deze corona periode 
is het gevolg. Nu al een jaar lang.

Thuis  trompetteren vraagt discipline. Niet alleen in coronatijd, dat is 
altijd zo, maar nu is het extra beladen. Ik bemerkte bij me zelf dat 
het enthousiasme afnam. Het kost meer moeite, gewoon omdat een 
stip op de horizon steeds verder weg lijkt. De deskundigen spreken 
over golven, maar  wat ons nog te wachten staat weten we niet. 
Daarom ben ik begonnen met de woorden van Ramses, woorden die 
enig houvast bieden. Doorgaan! Vanuit  de groep kwamen reacties 
middels Skype, WhatsApp, de Telefoon en gewoon een Groet. Ook 
stuurden de collega’s hun Kerst- en Nieuwjaar wensen via WhatsApp 
en wordt een Kaars, als symbool van licht aan het einde van de 
corona tunnel, bezorgd. Betrokkenheid tonen stimuleert.

De thuis repetities sluit ik veelal af met “De Jan de Vries Boogie”, 
een pittig nummer, gecomponeerd door Theo Brens. Pure nostalgie 
en het werkt als een soort dope. Weg sluimeren van corona naar het 
verleden, kan ook heilzaam werken. Even!
Maar wat zijn mijn overpeinzingen waard, afgezet tegen alle ellende 
die covid-19 over de hele wereld uitstrooit. Weinig dus. Ook in mijn 
kennissen kring zijn corona klappen uitgedeeld en hard aangekomen. 
Mijn oudste kleinzoon zegt bij herhaling: ”Je moet gezond blijven 
Pake”! Dat zeggen zijn begeleiders ook, zegt hij. En zo is het maar 
net.  Sander, de collega’s kennen hem, vraagt regelmatig wanneer 
hij weer mee mag naar de repetitie van de Spilbrekers. En dan volgt 
vaak een heel verhaal, in detail.  Op die momenten is het fijn om 
Pake te zijn. Geeft een heel goed gevoel. 

Beste lezers, misschien heeft u de bladzijde al omgeslagen, het zij 
zo, maar ik eindig deze korte overpeinzing ook positief. Het Vaccin 
dat ons hopelijk dit jaar nog iets van het “normaal” terug kan geven  
en de zang van Jennifer Lopez van het nummer ‘This land is your 
Land’ tijdens de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president.  
Het  nummer staat ook op de speellijst van de Spilbrekers. En…ik kijk 
er naar uit weer samen te spelen. In de Spil.

Trompetteren als medicijn. Ik laat het Ramses Shaffy nog één keer 
zingen: “We zullen doorgaan,…..”

Groetnis en oant sjen,
Jan H. de Vries.
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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:

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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Als u dit schrijven leest, zijn we weer gestart met de 
repetities en kunnen we onze geliefde hobby, met elkaar zingen, 
weer uitvoeren. Maar aangezien dit stukje al voor 15 augustus moet 
zijn aangeleverd weet ik niet hoe het starten is gegaan.

We zijn blij dat we weer in De Spil kunnen zingen. Vorig jaar toen 
we in september gingen repeteren met alle maatregelen die destijds 
nodig waren, o.a. halve groepen, zijn we uitgeweken naar het Atrium 
omdat in De Spil de ventilatie onvoldoende was.
Gelukkig heeft het bestuur van De Spil ervoor gezorgd dat het 
systeem is verbeterd en is het verantwoord om daar te zingen met 
nog steeds beperkende maatregelen. 

Toch staan er al wat activiteiten op de agenda.
Op 12 september staan we in een informatiestand op de UITmarkt. 
Voor een optreden daar is het nog te vroeg: daarvoor hebben we te 
weinig kunnen repeteren.

Maar op 7 oktober gaan we naar Ileanen in Sneek. Zowel zij als wij 
kijken uit naar dit moment!

En ons jaarlijks Kerstconcert in De Spil op 26 december staat ook op 
het programma.

Het koor is door de coronacrisis geen leden verloren. Er zijn altijd wel 
een paar leden die om diverse redenen moeten/willen stoppen, maar 
met 52 mensen kunnen we nog steeds mooie optredens verzorgen. 
Naast het koor is er een combo dat het koor begeleid. Dit bestaat 
inmiddels uit 4 leden: een pianist, een drummer, een basgitarist 
en een gitarist. Zij hebben naast het koor heel hard geoefend om 
een waardige ondersteuning en mooie aanvulling te zijn. Wij zijn 
benieuwd hoe dat straks allemaal gaat klinken!

Om de verhouding in de 4 stemgroepen op niveau te brengen, willen 
we er nog graag een paar leden bij m.n. tenoren en bassen. 
Als u belangstelling heeft, of iemand weet, aarzel niet om eens langs 
te komen tijdens de repetitie of contact op te nemen via de website 
of telefoon: 0515-858811.

We repeteren iedere donderdag van 19.45u tot 22.00u in de grote 
zaal van De Spil met, als dat weer mogelijk is, een gezellige nazit in 
de foyer voor wie dat willen. (wordt veel gebruik van gemaakt)

Van de Evergreens Wilt u meer weten over ons koor, dan kunt u onze website 
raadplegen: www.evergreenssneek.nl. Ook kunt ons ook volgen op 
Facebook.

Met een zanggroet namens Evergreens,
Ria Visser

  Hallo alle Klaverjassers...
 
Eindelijk weer eens een berichtje van de Instuif.
We hebben er heel lang naar uitgekeken. Dus laten 
we hopen dat het 6 SEPTEMBER dan ook weer mag. Wij gaan er wel 
vanuit ....En houden ons aan de regels. RIVM.
Afstand houden is belangrijk En ik neem aan dat een ieder dan 
ook is gevaccineerd. Dit is belangrijk voor U en ook voor ons als 
Commissie.. Zoals ik heb vernomen van de instuif voorzitter Anton 
Delea is de eerste keer GRATIS...
Kom en neem je fam-vrienden of buren mee als ze maar kunnen 
klaverjassen. Wij beginnen zoals altijd 13.30. Maar wij zijn er vanaf 
13.00 uur in de Spil.
Wij zien jullie graag terug op 6 September tot dan!
 
Groeten van R.A.C. de Instuif comm:

Wij als  klaverjas commissie  , laten jullie weten ,zoals het nu 
staat ,beginnen we weer met het kaarten op de derde vrijdag van 
september  (17 september 2021)
Hoop dat het zo blijft , hangt van de corona af .
Wij als commissie  hebben er weer  zin in  om jullie allemaal weer te 
zien, in goede gezondheid, 
Het  was  een bewogen jaar .
Wij wensen jullie nog een gezond de tijd en een mooie vakantie toe.
 Tot snel .
Rienk& Lies

Klaverjassen
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Sjoelclub
 Sjoelkrant  editie 
SEPTEMBER 2 0 2 1

Beste lezers, 
Hoera we kunnen weer (bijna)  aan de slag, nou ja aan ‘t smijten 
met de schijven, wat hebben we daar op moeten wachten, maar de 
reden is bekend toch!

Ik ben blij dat ikzelf weer in de gelegenheid ben mijn schriftelijke 
bijdrage aan “ons “ krantje te leveren en zo hoort ’t ook.
Op ’t moment van het ter perse aanbieden van deze nieuwe editie is 
het alweer eind juni en kunnen we niet wachten om de foyer van de 
SPIL lawaaierig te maken met onze sjoel-activiteit, maar we zijn niet 
voor niets sjoel-club-lid.
We hebben o.a. de afsluitende avond, feestje en prijs-uitreiking 
moeten missen maar zoals het gezegde luidt:  wat in het vat zit 
enz…..  
Dus we gaan er weer voor en de aloude slogan 
wat je ooit goed geleerd hebt verleer je niet is 
ook voor ons van toepassing!
Op t volgende blad de standen en uitslagen 
dan bent u weer “bij “ en kunnen we ons weer 
inzetten om die fel begeerde plaats op de 
ranglijst  in te nemen !!

De competitie-eindstand van 5 oktober  2020;
1 Roelie  5568  Winnaar 
2 Dicky  5270  2e plaats 
3 Diny  5019  3e plaats 
4 Sjef  4456   
5 Attje P  4424   
6 Johan  3759   
7 Margriet 3421   - 
8 Coby V  2802   - 
9 Atsje B  2109   - 
10 Cobie J 1613   - 
11 Johnny  610   - 
12 Yvonne 504   - 
13 Wiepie  -687   - 
14 Carla  -754   - 
15 Leo  -2004   - 

Winnaars 2019 / 2020  Winnaars 4e periode;
1) Roelie   5568 pt   Attje P   > 2664 pt
2)  Diny   5270 pt   Cobie j  < 340 pt
3)  Diny   5019 pt 
Poedel; Leo    - 2004 pt

Onze leden Antje en  Tine hebben hun lidmaatschap opgezegd ; 
bedankt voor jullie inzet tot nu toe !!

Ik hoop van harte dat wij in het vervolg weer de oude traditie kunnen 
oppakken en  weer naar de SPIL af- reizen en ons “kunnen” tonen op 
de bakken.

** uw sjoel-correspondent  **ADVERTENTIE:

Telefoon: 0515-712080
info@veldman-verhuur.nl
Zwolsmanweg 18, Sneek
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Ik denk dat iedereen wel in zijn naaste 
omgeving iemand heeft verloren. Heel 
veel sterkte voor iedereen. 
Bij ons is gelukkig geen filmclubleden 
overleden, maar wel Hille. 
Hille kwam altijd op de vrijdagochtend. We zullen hem 
missen. 

Ik hoop dat we allemaal vlug ingeënt worden en we elkaar weer 
kunnen ontmoeten in De Spil. Liever vandaag dan morgen. 
Maar, wij hebben ook goed nieuws!
De foto en filmclub hebben nu om beurten hun clubavonden in het 
zelfde lokaal. Die ruimte is vlug warmer en ook gezelliger. Het lokaal 
is groot genoeg voor ons. Door de vele subsidies die we hebben 
ontvangen konden we nieuwe apparatuur aanschaffen.  Verschillende 
leden hebben heel hard meegewerkt met het installeren van al het 
nieuwe apparatuur. 

 
 
We hebben nu een elektrische 5 meter breed groot filmdoek, nieuwe 
beamer, speakers. De bovenramen zijn ook verduisterd. We kunnen 
nu ook op de dag films vertonen. Op zondagmiddag  gaan we 
filmmiddagen voor jong en oud organiseren. Want daarvoor hebben 
wij die subsidie gekregen.
Het wordt vast een succes! 

Speelfilm liefhebbers
Met ons bestuur en de leden Windjammer hebben we overlegt wat te 
doen met het 13e  Speelfilmfestival. Besloten is om er helemaal mee 
te stoppen. Er  is de laatste tijd veel gebeurd. Ik zelf en verschillende 
leden hebben in het Ziekenhuis gelegen. De fut is er ook een beetje 
uit. Reden is ook, dat ik weet niet hoe ik in oktober ben. Op een stoel 
het Speelfilmfestival mee beleven is niets voor mij.
Ik wil lopen en met mensen kunnen praten. Het is mooi geweest. 
We kunnen als videoclub Windjammer trots zijn dat we 12 jaar een 
geweldig Speelfilmfestival hebben kunnen organiseren met veel 
bezoekers van uit heel Nederland en daar buiten.
Hoop dat degene die al een film op de plank hebben liggen, de film 
nu bij NOVA kunnen laten zien.
Voor meer informatie? Stuur email redactie@despilsneek.nl
Groeten, Annet Lutz vz.
leden Windjammer

Wanneer alles goed gaat en in September de Spil open mag, dan 
beginnen wij de najaarscursus  op dinsdag-  en  vrijdagmiddag  14 
en 17 september  2021 van 13.30 – 15.30 uur.  De kosten  van  
de  cursus bedraagt € 50,= maar men moet wel lid zijn van de 
wijkvereniging.

Aangezien er, zowel in onze groep als bij cursisten thuis kwetsbare 
mensen zijn, zullen wij ons strikt aan de regels houden die tijdens 
de Corona crisis werden voorgeschreven.  Wij houden de 1,5 meter 
afstand van elkaar vanaf de voordeur in stand en gaan zo ook naar 
binnen. Bij binnenkomst in het lokaal handen wassen en een ieder 
1,5 meter van elkaar plaats nemen. We gaan niet tegen over elkaar, 
maar naast elkaar zitten. Na afloop moeten de tafels schoongemaakt 
worden  met desinfecterend middel. De docente zal tijdens het 
lesgeven een mondkapje dragen.

Verleden najaar kregen wij hier in Sneek, ondanks dat de Sneekweek 
werd afgelast, in september een lockdown vanwege de vele toeristen 
die Friesland hadden aangedaan omdat er in het nieuws op tv 
verteld werd dat er in het noorden Friesland en de eilanden praktisch 
geen Corona voor kwam. Zelfs werd er ook nog een avondklok 
ingesteld. Dit jaar hebben we weer geen Sneekweek, maar wederom 
werd er op tv verteld dat Friesland, noord Groningen en Drenthe 
vrijwel van deze ziekte waren gevrijwaard. Hopelijk dat buiten de 
vakantiegangers die het liever elders zoeken, niet half Nederland 
weer naar het noorden trekt want dan weet ik niet of de Spil haar 
deuren voor ons in september mag openen. Het is nog niet zover, 
maar dan laat ik dat zo spoedig mogelijk weten.

Mocht iemand zich opnieuw willen melden, dan kan diegene 
inlichtingen aanvragen over de opening van de Spil bij bestuurslid 
Coby Volberda, telefoonnummer 0515 415426. Voor overige vragen 
kun je terecht op onderstaand nummer.

S. Kuijpers- van Wijk

Tel: 0515 412946

Schilderen
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Oproep

Zonnebloem Sneek zoekt bestuursleden

Ben jij iemand met een groot hart en heb je een 
paar uur per maand tijd over?
Dan zijn we op zoek naar jou. Binnen het bestuur 
van de plaatselijke afdeling Sneek van de Nationale Vereniging de 
Zonnebloem is er nl. ruimte voor nieuwe vrijwilligers.
We zoeken enthousiaste mensen met bestuurlijke en 
organisatorische kwaliteiten, die bereid zijn een deel van hun vrije 
tijd in de Zonnebloem te steken.

Gevarieerd
Het bestuur is mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
de Zonnebloem afdeling in Sneek. De werkzaamheden bestaan 
o.a. uit het ondersteunen van de afdelingsvrijwilligers bij het 
Zonnebloemwerk. Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in om met 
name mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven 
te laten genieten. Zeker in deze coronatijd is er veel te doen. Want 
nu er zoveel niet kan, is het voor de Zonnebloem een uitdaging 
om met alle deelnemers in contact te blijven. En zodra er meer 
mogelijkheden komen, worden de jaarlijkse activiteiten ook weer 
opgestart.

Zinvol
De Zonnebloem heeft veel te bieden. Het vrijwilligerswerk bij de 
Zonnebloem is een zinvolle vrijetijdsbesteding, die veel voldoening 
geeft. Ook zorgt de organisatie voor cursussen zodat men zich indien 
gewenst kan blijven ontwikkelen.

Voor meer informatie en de uitgebreide functieprofielen kun je 
contact opnemen met Brenda Sterk, secretaris afdeling Sneek, onder 
telefoonnummer (0515) 431600 of via e-mail zonnebloemsneek@
gmail.com.

Of bekijk eerst de website www.zonnebloemsneek.nl.

Vrijwilligers gezocht…..
Tinga State is gehuisvest aan de Molenkrite 115 in de wijk Tinga, 
in een karakteristieke boerderij, helemaal vrijstaand en omgeven 
door de natuur. De authentieke buitenkant van de boerderij doet niet 
vermoeden dat de binnenkant volledig is verbouwd tot een moderne 
woonzorglocatie. 
Tinga State is een kleinschalige woonzorgboerderij voor mensen met 
dementie en geheugenproblemen. Jong en oud krijgen hier 24 uur 
per dag de aandacht, begeleiding en zorg die nodig is. Gastvrij en 
zorgzaam; daar staan wij voor.
Wij zijn op zoek naar een paar vrijwilligers. Vind je het leuk om mee 
te doen aan activiteiten? Je kunt bijvoorbeeld een handje helpen 
in de tuin; we hebben een mooie kas waar we in het voorjaar weer 
onze eigen kruiden en groente zullen planten. Of je kunt met één van 
onze bewoners wandelen om de boerderij heen of in het nabijgelegen 
park. Samen een spelletje doen, een handwerkje maken, wat 
knutselen of een mooi verhaal voorlezen, kan ook heel waardevol 
zijn.
Wat verwachten wij van jou?
We vinden het fijn als je affiniteit hebt met de ouderenzorg en enige 
kennis of ervaring hebt met dementie. Als je het daarnaast prettig 
vindt om wat gezelligheid te bieden en rustig van aard bent, dan 
komen wij graag met jou in contact. 
Wil je wat meer weten over ons of over het vrijwilligerswerk, of wil 
jij je aanmelden als vrijwilliger, dan kun je een e-mail sturen naar 
d.meester@meriant.nl of telefonisch contact opnemen met Debora 
Meester op telefoonnummer 06 – 55 52 19 52. 

Vrijwilligers gezocht Tinga State
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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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

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

DAG TRAINER/
STER

ADRES TELEFOON SPORT

DINSDAG

17.15-18.00 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

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

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

10.15-11.15 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

19.00-20.00 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

20.15-21.15 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

DONDERDAG

10.30-11.30 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

Sportrooster
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


