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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
Nieuw Elan en nieuw Bestuurscultuur! 

Deze twee slogans zijn overgewaaid van Den Haag naar Sneek! 

Wij rekenen er op dat er binnenkort weer gesprekken opgang komen 
met de gemeente SWF en onze contactpersoon, over hoe wij De 
Spil gaan revitaliseren. Het dak is aan een grote onderhoudsbeurt 
toe en daar wachten wij met smart op i.v.m. de mogelijkheid om 
zonnecollectoren te plaatsen.

In de korte tijd dat wij even open mochten tussen de lockdowns 
heeft het ventilatie systeem perfect gewerkt. 

De voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij per 31 maart 
2022 de voorzittersfunctie neerlegt.
Na 15 jaar voorzitter te zijn vind hij het tijd om het stokje over te 
dragen aan een jongere kandidaat.

Wij rekenen er op dat als deze wijkkrant bij u in de brievenbus valt 
alles in de wijkvereniging weer volop in beweging is. 

Het Bestuur

In iedere wijk blijft wel een koffie 
hoekje, maar wij  rekenen op meer.

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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ANBI status
              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

Aan degene die gebruikmaken van de zogenaamde ANBI 
status van de Spil bij de giftenaftrek in hun IB aangifte.

Als bestuur hebben wij kennis opgedaan hoe deze regeling exact 
werkt en geconstateerd dat deze regeling niet door een ieder juist 
wordt toegepast.
Indien dit bij een controle door de belastingdienst geconstateerd 
wordt, bestaat er een risico dat de genoten aftrek moet worden 
terugbetaald.
Als bestuur vinden wij het behoren tot onze zorgplicht dit risico 
kenbaar te maken.
Omdat het complexe materie is, denken wij dat het beter is dit te 
laten plaatsvinden via een contactmoment.

Om deze reden indien gewenst graag een berichtje naar 
financien@despilsneek.nl. Dan zal ik (Mirjam) contact opnemen 
en trachten het risico uit te leggen.
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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!

Zaterdagavond 18-12-2021 hebben we nog een doe-avond gehad. 
Deze keer met staalwol slingeren. Dit kon mooi buiten omdat er weer 
allemaal beperkende regels waren. Hieronder een impressie van wat 
geschoten is qua foto’s. Fotograaf: H. Huitema
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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
We waren zo mooi op weg……

Toen een paar weken niet mogen repeteren, daarna de 
lockdown…….
Ook al zouden we nu weer mogen gaan oefenen dan 
hebben we niet voldoende tijd meer om ons toneelstuk goed in te 
studeren en alles goed te organiseren.

Dit komt erop neer dat we ook dit jaar de  toneelavonden niet door 
kunnen laten gaan.

Wij vinden dit natuurlijk heel erg jammer, mááaáár…..wat in het vat 
zit……

We geven niet op en hopen op een herkansing in het voorjaar 2023!
De beste wensen van Theatergroep Amato!!!

Toneelgroep Amato

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.
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AED
In uw Wijk hangt een AED.
De AED in De Spil is geen openbare AED, maar 
toch stelt De Spil deze al jaren gedurende de 
openingstijden aan iedereen die hem nodig 
heeft beschikbaar. De AED is een draagbaar 
apparaat dat een schok kan geven bij een 
hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme 
herstellen en kun je een leven redden. 

Hoe sneller je een AED inzet bij een 
hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van 
levensbelang dat in iedere wijk een AED hangt. 
Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel categorie 1 gebruiken en 
daarom organiseert De Spil ieder jaar in november een training voor 
het gebruik van een AED.  

Wilt u ook een keer het toepassen van een AED meemaken 
meld u dan aan voor de training. 
Deze training is gratis en iedereen mag hier aan deelnemen.
U kunt zich gratis aanmelden via email secretariaat@despil.nl of door 
een briefje in te vullen en deponeren in de brievenbus bij Molenkrite 
169.

Bron, https://www.hartstichting.nl

Samen minder energie verbruiken. 
  
Vorig jaar zijn we met uw bestuur in 
contact gekomen door het plan om 
op het dak van uw wijkgebouw een 
coöperatieve zonne-energiecentrale te 
bouwen. Het plan lijkt ons beide zinvol, maar het vraagt nog wat 
voorbereidingstijd voor we naar de Gemeente Súdwest-Fryslân 
kunnen.

Op weg daar naar toe willen we u een aantrekkelijke dienst 
aanbieden. Een aantal betrokken inwoners van Sneek laat zich op 
dit moment opleiden tot vrijwillig energiecoach. Als energiecoach 
wil je medewijkbewoners helpen te starten met het nemen van 
energiebesparende maatregelen in hun woning, waardoor hun 
energiekosten kunnen dalen.
Sneek Duurzaam heeft samen met uw bestuur het plan opgevat 
om een energiecafé in de foyer van uw Spil te beginnen. In dat 
energiecafé willen we u als bezoeker in contact brengen met 
mogelijkheden om het energieverlies van uw woning te verminderen. 
Dat kan simpel door met een van onze energiecoaches in gesprek 
te gaan. Wellicht kan hij of zij u helpen met een eerste persoonlijk 
advies.

Het energiecafé opent op dinsdag 1 maart 2022 van 19:30 tot 
en met 21:30 uur. 
Om te beginnen willen we dat iedere maand op de 1ste dinsdag van 
de maand herhalen. Als u denkt, dat uw energieverbruik slimmer 
kan, kom dan langs om de eerste tips op te halen. Meer informatie 
kunt u lezen op onze website www.sneekduurzaam.nl

Heeft u interesse om aan het energiecafé mee te werken of om 
energiecoach te worden, laat het ons weten via de email info@
sneekduurzaam.nl, of kom langs in het energiecafé. Wij zouden het 
zeer op prijs stellen als ook dames zich zouden aanmelden.

We hopen u dinsdag 1 maart 2022 te mogen ontmoeten in het 
energiecafé.

Namens het bestuur Sneek Duurzaam 
Koos Kuijvenhoven (secretaris)

Sneek Duurzaam
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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:

WIE HELPT ONS UIT DE BRAND

Deze oproep is voor iedereen die het kienen een warm hart 
toedraagt.

Afgelopen 8 oktober was onze laatste kienavond, want alle 
commissieleden stoppen ermee.
We zijn dringend op zoek naar een nieuwe kiencommissie. Ook 
mannen o.a. voor het klaarzetten van tafels en 
stoelen.

Beste kienliefhebbers, denk erover na. We willen 
toch niet dat er geen kienen meer is? Zo’n leuke 
avond kan je toch niet missen? Geef je op, het is 
maar één keer in de maand. (7 keer per jaar) Dat 
moet toch te doen zijn?

Je kunt je opgeven bij één van de 
bestuursleden.

Kienen 
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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Sjoelclub

De competitie-stand van november…….
Groep < 110
1 Johan   1 958 
2 Margriet  2 902 
3 Nico   3 478 
4 Coby V   4 150 
5 Atsje de B  5 - 879 
6 Cobie J  6 - 1014 

 Boven  de  110  
7 Diny   1 1004
8 Sjef   2 - 570  
9 Attje P   3 - 696  
10 Wiepie   4 - 756  
11 Carla   5 - 1012  
12 Dicky   6 - 1055  
13 Yvonne  7 - 1565  
14 John   8 - 1596  
15 Roelie   9  - 1992  
16 Leo   10 - 3444  

ABC
Toch maar proberen om een stukje voor onze wijkkrant te schrijven.
Als jullie het krantje krijgen zijn we gelukkig weer begonnen met 
onze activiteiten.
De gym op de woensdagmorgen en ook op de donderdagmorgen 
draait weer.
Het werd ook wel weer tijd! Je zit zo in het ritme van  woensdag- en 
donderdagmorgen naar de Spil...Je mist de sociale contacten, je ziet 
elkaar bijna niet, eigenlijk ook niet op straat enz.
En het is altijd zo gezellig beide morgens, en dat was er allemaal 
niet....

Ondanks de corona perikelen hebben we toch een hele leuke 
Sinterklaas morgen gehad, leuke cadeautjes!Helaas moest de 
Kerstmorgen wel afgelast worden, jammer hoor. Want dat is ook een 
fijne morgen voor ons. Goede opkomst iedere keer weer. Volgend 
jaar beter!!

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid te ontmoeten. We zijn 
wel onwennig geweest van onze dames.
En met z’n allen hopen we dat alles zo gauw mogelijk weer bij het 
oude mag zijn, we verlangen er naar!

Bettie Toering-Koenen

Wij zijn dringend op zoek naar 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 kantine commissie.
kantine@despilsneek.nl of 06-37657239
Dirk Poel: dirkpoel24@gmail.com
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In Memoriam.

Annet Lutz. Geboren in Den Haag en door het werk van 
haar echtgenoot Kees is ze in Sneek komen wonen. 
Ze voelde zich snel thuis in de stad. Actief in het 
verenigingsleven, dingen doen en regelen was haar lust 
en haar leven. Door bij verzorgingshuis De Ielanen met 
films bezig te zijn kwam ze in contact met het filmen. 
Dik twintig jaar geleden richtte zij samen met nog twee 
leden onze videoclub op en weer later het Sneeker 
Speelfilmfestival. Prachtig vond ze dat. Filmmakers uit 
het hele land stuurden films in. Annet regelde alles, de 
bioscoopzaal, de Jury, de posters enz. 
Zo ook bij Windjammer. Via de mail of App kreeg je 
plotsklaps  de activiteiten van de club voor een jaar en 
na een lockdown “we kunnen weer, dinsdag avond, De 
Spil is weer open, komen hoor!”  en “heb je een leuke 
film, meenemen dan kan die mooi op het grote doek”. 
Dinsdagavond, onze clubavond een volle bak daar genoot 
ze zichtbaar van. 

Vanaf het vroege voorjaar verleden jaar, ging het achteruit 
met de energie. De ene maand beter, de andere minder 
goed. 
Op 5 januari is ze overleden. Onverwacht. 
We zijn haar veel dank verschuldigd en zullen haar erg 
gaan missen. 

Gerard secr. 

Soos
Hallo alle Soos leden,
 
Hier maar even een berichtje voor de Soos leden
Lang gewacht , toch gekomen 
19 januari konden wij weer los, En ook de Biljarters 
Laten we hopen dat , dat zo blijft en niet weer in een lockdown 
terecht komen.
We hebben het met z,n allen wel gehad, En blij dat we weer onder de 
mensen zijn.
Het is fijn als je een doel hebt om weer wat te doen zoals
Rummikub... Klaverjassen ..Biljarten ... Daar hebben wij allemaal 
weer behoefte aan.
laten we hopen dat het zo blijft dan kunnen we er nog een paar 
mooie maanden , 
aan vast plakken tot eind April ...heel veel plezier bij de Soos.
En er kunnen nog wel wat mensen bij voor de Rummikub en zeker 
Klaverjassers ..
Hou je aan de regels, en blijf gezond.
 
Soos en Biljart comm: Carla ..Coby.. Jelle en Jelle ..

Hallo alle klaverjassers van de Instuif.
 
Even een info ...Wij zijn 17 Januari weer begonnen met het 
klaverjassen en laten we hopen dat, dat ook zo blijft.
Met z,n allen de schouders er weer onder, dan komt het vast wel 
goed
Jullie hebben nog een Marathon te goed wanneer is nog even 
afwachten, maar dat horen jullie het wel op de kaart middag.
Voor nu is het nog even afwachten wanneer de bar weer open mag.
Dan kunnen wij weer een Marathon organiseren.. hou je aan de 
regels en blijf gezond
 
Tot Ziens op de Maandagmiddag en veel kaart 
plezier..
 
Groetjes van de Instuif comm: R,A,C...

Instuif
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Van de Evergreens

Een nieuw jaar met nieuwe kansen!!

Op de persconferentie op 15-1 een kort bericht: bandjes en zo 
mogen weer.
En dat en zo zijn koren. Volgen het protocol van Koornetwerk is het 
goed te doen. Wij zijn weer gestart op 27-1-2022. En we gaan op 
voor een jaar  vol zangplezier.

Voor zondag 24-4 is er een optie genomen op het voorjaarsconcert 
met misschien as thema de top 2000 en daarvan de top 5. 3 
nummers zitten al van oudsher in ons repertoire, nummer 2 is 
aangeschaft en naar nummer 3 wordt om een goede bewerking 
gekeken.

Verder wordt er naar een gemeenschappelijk concert gezocht met 
het gospelkoor Signalen, een koor met andere liederen maar met 
dezelfde dirigent.

Voor 2023 wordt er overlegd met de jubileumcommissie van de Spil 
om een korenfestival te organiseren. De Spil 50 jaar en het koor 
30+. Het mes kan aan 2 kanten snijden.
Tussendoor onze “gewone” optredens en de kerst (eindelijk ) weer 
eens.

Veel om naar uit te zien en toe te werken, vermits…………….

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.
Een zestal commissies heeft zich inmiddels aangemeld. Geweldig! 

Commissies die zich nog niet hebben aangemeld, geef je op vóór 31 
januari 2022.  

We zullen jullie over de voortgang regelmatig 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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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
  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
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


