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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 Gerard Schuurmans 422900
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
Kienen Vacature
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
Trekzakclub Peter Burger 06 10179992

Commissies Van de bestuurstafel
De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Wij wachten eerst dat 
er een nieuw college is en daarna wil het bestuur van de Spil graag 
in gesprek met de nieuwe partijen over de toekomst van De Spil. Na 
10 jaar overleg hopen wij in 2022 dat er concrete afspraken gemaakt 
kunnen worden met de gemeente over de toekomst van De Spil.

Het bestuur is op zoek naar een bar voorzitter en enthousiaste 
barmedewerkers. Volgend jaar tijdens ons vijftigjarig jubileum 
staan er veel activiteiten gepland en krijgen wij een druk jaar. 
Verderop in deze krant leest u hier meer over. 

Gelukkig melden veel nieuwe leden zich aan bij diverse commissie 
om deel te nemen aan hun activiteiten in de Spil. 

In  het kader van “Beter” bewegen is gezond; informeer bij de sport 
commissie naar de vele mogelijkheden. Ook op onze website staat al 
veel informatie www.despilsneek.nl

Wij voorzien in grote behoefte op het gebied van sociaal 
maatschappelijk en sport. Voor een relatief laag bedrag kunt u lid 
zijn van de Spil.  

Tot zover vanuit de bestuurskamer:

Niet de mensen die stemmen bepalen 
een verkiezing. Maar de mensen die 

de stemmen tellen.

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
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              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

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

Kabelkrant
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Voor meer inlichtingen bezoek onze website:
http://www.fotoclubdespil.nl

Hier kunt u ook foto’s gemaakt door onze leden 
bekijken.

Waar houdt de fotoclub zich mee bezig?

• We beoordelen onze foto’s op hun kwaliteiten.
• We werken aan onze artistieke ontwikkeling.
• We organiseren oefenavonden.
• We exposeren ons fotowerk in het wijkgebouw de Spil en 

op onze eigen website.

Wat doen we zoal bij de fotoclub ? Op onze clubavond word er 
aandacht besteed aan de techniek achter fotograferen. Dit doen 
we in de vorm van een cursus. Ook het bewerken van foto’s op de 
computer etc. komt bij ons aan bod. Natuurlijk delen we kennis 
met elkaar. Daarnaast werken we ook met  thema opdrachten. 

Deze  foto’s worden door alle leden besproken en voorzien van 
opbouwende kritiek. Daarna  worden de foto’s in het wijkgebouw 
geëxposeerd. Ze zijn natuurlijk ook op onze website te vinden.
De fotoclub wordt ook regelmatig gevraagd om foto’s te maken bij 
b.v. activiteiten van de wijkvereniging.

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u deze passie in 
clubverband delen dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Vanavond 16 maart was er weer een doe-avond bij fotoclub de Spil. 
Lekker bezig met water.  Proberen om een mooi plaatje te scoren. 
Deze keer was het thema splashfotografie.
Bovenstaande foto van G Anema was wel heel goed gelukt!
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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

Fit 55+ 

Info voor Sport!
Aanmelden voor een sportactiviteit volwassenen kost 49,00 euro 
p.p. per seizoen en voor jeugdsport 35,00 euro p.p. per seizoen.
U betaald 12,50 euro per jaar voor het lidmaatschap van “De Spil”. 
Dit geldt voor alle leden van het gezin.

Leden die zich willen afmelden voor een activiteit als algemeen 
lid, sport, sport voor jeugd, 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.

Minder stilzitten of meer bewegen?

Voortdurend hameren gezondheidsspecialisten 
erop dat we vaker aan sport moeten doen. Maar 
het probleem kan ook uit een andere hoek komen: 
misschien zitten wij te vaak stil?
Meer bewegen is mogelijk gezond omdat we 
dan minder stilzitten (bedrust, zitten en weinig 
wandelbeweging). Het subtiele verschil zit in het feit dat vooral 
stilzitten als ongezond beschouwd wordt. Onderzoek toont aan 
dat lang stilzitten kwalijke gevolgen met zich meebrengt: het 
verandert de stofwisseling in een ongunstige richting en verhoogt de 
risicofactoren voor bijv. diabetes.
Mensen met een zittend beroep doen er dus goed aan om 
extra beweging in te lassen tijdens hun werkuren. De moderne 
technologieën hebben een groot deel van onze bewegingsvrijheid 
ontnomen: de auto, de pc, huishoudelijke toestellen enzovoort. 
Minder handenarbeid moeten we vervolgens compenseren met sport 
en fitness ... 
Blijf bewegen??
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Met leedwezen moet ik opnieuw verklaren dat een van mijn cursisten 
is overleden.
Geschokt waren wij over het toch nog plotselinge overlijden van 
Boukje  Rigter. Wij wisten wel dat zij lange tijd ernstig ziek was en 
waren blij verrast haar op deze voorjaarscursus te mogen begroeten.
Wij hebben alle respect voor haar doorzettingsvermogen om ondanks 
haar ziekte toch de kracht en de moed te vinden de gezellige 
bezigheid van het schilderen op te pakken, in plaats van thuis te 
blijven.
Boukje was een lieve en bescheiden vrouw met een positieve kijk op 
het leven. Onze bewondering ging dan ook uit op de manier hoe zij 
met haar ziekte omging en er vrijelijk over durfde te praten.
Wij zullen haar gezelligheid en vriendelijkheid zeker missen en 
wensen haar kinderen en verdere 
familie veel sterkte in de komende tijd 
toe, om dit verlies te verwerken.

Sietske Kuijpers- van Wijk en de 
dinsdag cursisten.

Schilderen ABC
Gelukkig begint alles weer te draaien., onze gymlessen worden goed 
bezocht.
De gym juffrouw was ziek en toen hebben we de “sport 
kast”opgeruimd.
De matjes netjes neergelegd, enz. Nu is ons verzoek dat de dames 
na gebruik van de matjes die willen oprollen en met een elastiek 
of touwtje willen vastzetten. Dan kunnen we wat meer bij elkaar 
leggen. 
Ook graag eventuele andere attributen zoals schoenen mee naar huis 
nemen.
Vriendelijk dank voor de moeite.

Tot ziens. Bettie Toering-Koenen    

Voorafkondiging
 
Daar wij altijd de laatste woensdagmiddag  van de 
maand een kien middag hebben
Wil ik alvast even door geven dat wij in April niet 
kunnen kienen in verband met Koningsdag.

Maar die houden wij als slot middag 4 mei. 
Wilt U dit alvast noteren ?
 
De volgende Kien middag is 23 Februari
                                         30 Maart
                                         04 Mei  slotmiddag 2022
Soos Comm: Coby & Carla..

Kienen 
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Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u 
ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg 
Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel.  
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in 
Sneek. Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen  
óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt. 

Henny Engelman is wijkverpleegkundige  
in uw buurt

Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam 
Sneek Brekken is er voor u en uw naasten. 
Henny komt graag bij u langs voor een 
vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient 
optimale zorg, precies op maat.

0515 - 46 13 38 | TeamSneekDeBrekken@thuiszorgzwf.nl
mijnantonius.nl/thuiszorg

Wij staan voor u klaar!
24 uur per dag, 7 dagen per week

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:

Voor meer informatie kunt u mailen naar: redactie@despilsneek.nl
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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Club nieuws

Fijn dat we weer clubavonden hebben. Eén van de thema’s ging 
over “bedrijf film”.  Het magazijn van Poiesz, Imperial tabacco Joure, 
King pepermunt en een wat oudere film van Lankhorst touwfabriek. 
Alleemaal films over de werkzaamheden in en rondom deze firma’s. 

Ook de in 2019 opgenomen films van vier clubleden over het varen 
door de Sneker grachten zijn op een avond vertoond. 

Van de Krooncup 2022  voor de Dragon Force 65 radiografisch 
bestuurde zeilboten met het A-zeil was er een mooie impressie 
gemaakt door een clublid. Dit evenement was op 6 februari en het 
waaide die dag erg hard waardoor het een aantrekkelijke film was 
om naar te zien.

Daarnaast was er een film eveneens gemaakt door een clublid over 
het gieten van ijzer van een bovenas van een molen, de as waar de 
wieken aan bevestigd worden. Dit gieten is nog een hele klus waar 
mallen en duizenden kilo’s  speciaal zand aan te pas komen. Na het 
gieten en uitharden wordt de as op een draaibank netjes afgewerkt. 
Het gewicht is en kleine 5 ton. De lengte geeft de molenaar op en 
was in dit geval ongeveer 10 meter. 

Dan hebben we nog producties in voorbereiding. Een heuse speelfilm 
en een documentaire over een (race)motoren museum. Verder 
nog “Sneek in 1 minuut en een film over de trein van Sneek naar 
Stavoren.

Midden deze maand organiseren we een lezing over belichting. Een 
voor filmers en fotogaven belangrijk onderwerp en natuurlijk niet te 
vergeten kunst schilders. Denk maar eens aan het tv programma 
waarin verschillende amateurs diverse onderdelen moesten 
schilderen en waar vaak Rembrandt in werd genoemd. Hierbij 
nodigen wij ook de leden van de fotoclub uit. Leuk dat samenwerken 
met andere clubs. Je kan van elkaar ook nog best veel leren. 

Videoclub Windjammer

Voorzitter.

Met algemene stemmen is Tjerk Joustra tot voorzitter gekozen. 
Mooi dat deze vacature is ingevuld. 

Dan nog even dit:
Voor een expositie in het Fries  Scheepvaarthuis in Sneek maakten 
we in samenwerking met de Vereniging Historisch Sneek de film 
“door de straten van oud Sneek” Je ziet eerst hoe het jaren geleden 
was overgaand in het heden, je vindt de film op onze website en op 
facebook van de VHS.
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Van de Evergreens
Er gaat zelfs extra gerepeteerd worden voor het 
voorjaarsconcert op zondag 24-4-2022 van 11.00 – 
13.00 uur. Dat moet ook wel, want ons doel is de top 5 van de top 
2000 van 2021. We gaan ons best doen om Bohemian Rhapsodie; 
Roller Coaster; Whiter shade of pale; Hotel California en Pianoman 
zo mooi mogelijk te laten klinken. Bij oa Hotel California is de 
begeleidende muziek essentieel en in de solo’s duidelijk hoorbaar.

Mocht u zich thuis vervelen, kom dan gerust luisteren!
Er is een nieuwe voorzitter bij het koor. Na de (wettelijke) 
termijn is Ria Visser afgetreden en voor haar in de plaats is Karel 
Brenninkmeijer gekomen. Ook is het bestuur versterkt met Amber 
Meijer met als aandachtsgebied sociale media in de breedste zin van 
het “woord”.

In de planning staat in ieder geval:
Zaterdag 14-5-22  Bonefatiushuis van 15 – 16.30 uur
Zaterdag 10-9-22 Uitfestival Marktkraam 13 – 17.00 uur
Zaterdag 10-9-22 Uitfestival optreden eind van de dag 
(binnen)
Donderdag 29-9-2022 open repetitie de Spil 19.45 – 22.00 uur
Zaterdag 10-12-2022 kerstoptreden in Greunshiem L’warden 
van 14.30 – 16 uur
Zaterdag 17-12-2022 kerststraatfestival in Sneek ‘s middags 
(binnen)
2de kerstdag 26-12-2022 kerstconcert in de Spil van 11 – 13.00 uur

En misschien nog eind oktober 2022 een gezamenlijk optreden met 
een ander koor van onze dirigent.

Voorlopig zijn wij weer onder de pannen en hebben mooie 
vooruitzichten, tenzij……………..?!!

Mocht u nog zingend met ons door het leven willen gaan, kom eens 
luisteren op één van onze optredens of kom op de repetitie in het 
wijkgebouw de Spil op de donderdagavond van 19.45 – 22.00 
uur, Molenkrite 169 te Sneek.

Inlichtingen bij Gert Verschoor, gerrit50@home.nl of 0515-421579 of 
bezoek onze website www.evergreenssneek.nl 

Gert Verschoor, koorlid

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

Beste leden,

De jubileumcommissie is al druk bezig met het samenstellen van een 
aantal festiviteiten.
Vastgelegd zijn inmiddels:
- Klaverjasmarathon
- Optreden T-Brass uit Sneek
- Bierproeverij o.l.v. Jan Sjoerd de Vries
- Demonstratie Beachvolleybal 
- Disco voor de jeugd 
- Héél véél muziek o.a. Nancy and the Sinatras 
- Korenfestival 

We zullen jullie regelmatig over de voortgang informeren.
Heb je ook ideeën, laat het ons weten! (rpmpostma@gmail.com)

Vriendelijke groet,
Namens de jubileumcommissie  Ronald 

                50-jarig jubileum
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Sneek Duurzaam
Samen minder energie verbruiken.  
 

In de maand april organiseert Sneek 
Duurzaam 3 activiteiten in de Spil over energie besparen en 
duurzaamheid.

Op dinsdag 5 april is er van 19:30 tot en met 21:30 uur het 
energiecafé. Hier kunt u vrijblijvend terecht met vragen over 
energiebesparing in uw woning. Zoals bij elk café, kunt u hier zo 
naar binnen lopen.

Op dinsdag 12 april is er van 19:30 tot en met 21:30 uur een 
thema-avond over het toepassen van warmtepompen in woningen. 
Wanneer koopt u een warmtepomp en wat zijn de kosten? U kunt 
zich voor deze avond inschrijven via de email info@sneekduurzaam.
nl, we vragen voor deze avond een bijdrage van € 5,00.  

Op dinsdag 19 april is er van 19:00 tot en met 22:00 uur een 
actieve open informatieavond. Een avond met een 2x twee korte 
presentaties en verscheidene informatieve stands. De stands kunt u 
tijdens de inloop, de pauze en aan het einde bezoeken. De volgende 
onderwerpen komen aan de orde:
- Energiebesparen in een woning
- Zonnepanelen,
- Warmtepompen,
- De energietransitie uitgevoerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân,
- Het groener maken van onze leefomgeving,
- Hoe energioecoaches u kunnen helpen met het verlagen van 
energieverbruik,
- Waarom wij denken, dat een energiecafé nodig is,
- Sneek Duurzaam,

Ook hier kunt u zo naar binnen lopen.
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over deze activiteiten.

We hopen u te ontmoeten,

Namens het bestuur Sneek Duurzaam 
Koos Kuijvenhoven (secretaris)
www.sneekduurzaam.nl

Barvoorzitter

Na lang beraad heeft Leo besloten te stoppen met de rol van 
voorzitter barcommissie.
Leo neemt geen afscheid van De Spil, hij blijft wel in het bar-team 
om één keer per week een bardienst te draaien. Als bestuur vinden 
wij het jammer dat Leo stopt met zijn rol als barvoorzitter en 
respecteren zijn besluit. We zijn blij dat Leo aanblijft als gastheer/  
deelnemer in de bar commissie.

Wij bedanken Leo voor zijn toegewijde inzet de afgelopen vijf en 
een half jaar voor De Spil en wensen hem veel plezier met al zijn 
bezigheden binnen en buiten de Spil.

Het bestuur.

Afscheid Voorzitter barcommissie

Wij zijn dringend op zoek naar een Voorzitter voor de 
Barcommissie en enthousiaste barmedewerkers. Vindt u het 
leuk om één of meerdere avonden in de maand gastheer of 
gastvrouw te zijn in ons wijkgebouw? Meld u dan aan bij de 
voorzitter van de barcommissie.
kantine@despilsneek.nl
Groeten Het Bestuur
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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
  Koor    19.45-22.00
  
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

ADVERTENTIE:

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

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



                                                April 2022                                             DE SPIL28

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


