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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
Verkiezingen gemeenteraad .

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. 
Als vanuit dit perspectief gekeken wordt naar de gemeente 
als organisatie, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
een belangrijk moment voor de burgers in alle gemeenten.                                                                                                                   
Wie en hoe wordt iemand gemeenteraadslid? Burgers met een 
bovenmatige interesse in politiek melden zich meestal bij een 
politieke partij en treden toe tot een raadsfractie. Vanuit daar 
belanden ze op een verkiezingslijst voor raadslid.               
                                                                                                         
Uiteindelijk bepaalt de burger via de gemeenteraadsverkiezingen wie 
raadslid wordt. Eenmaal toegetreden als lid van de gemeenteraad is 
toezien op het functioneren van het college van  burgemeester en 
wethouders één van zijn/haar belangrijkste taken. In december is 
het bestuur benaderd door het CDA met de vraag: mogen wij een 
advertentie plaatsen in de krant van wijkvereniging De Spil? Hierover 
leest u verderop in deze krant meer.

Met vriendelijke groet, 
Uit de bestuurskamer. 

Kies wijs altijd prijs!

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

Soos
Hallo Soos leden
 
Ook wij zijn weer begonnen met de Soos 
Er kunnen zeker nog wel wat klaverjassers bij en voor wie niet 
klaverjast  Dan zeker voor de Rummikub mensen daar kunnen ook 
wel wat mensen bij. En wij organiseren ook eenmaal in de maand..
Een kien middag voor de soos leden.
Elke laatste woensdagmiddag van de maand. De prijzen zijn ook echt 
de moeite waard.
En spannend is het elke ronde weer dus kom gerust langs de entree 
is laag en de plankjes voor het kienen ook.En de koffie en Thee staat 
klaar met wat lekkers erbij.
Dus hopelijk zien wij graag dat er wat meer mensen komen bij de 
soos..
 
Groetjes ook vanuit de biljart hoek,     Coby V Carla K en Jelle B en 
Jelle P



DE SPIL                                               Maart 2022    7                                                Maart 2022                                           DE SPIL6

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 2 februari was er dan eindelijk weer een avondje fotoclub. 
De opkomst was niet bijster groot. We hebben er toch weer een 
gezellige avond van gemaakt.
Het was vanavond een doe-avond dus, camera mee en de batterijen 
opgeladen. Ria had haar lensbal meegenomen en aan de andere 
kant van het lokaal werd een opstelling gemaakt om druppels te 
fotograferen.
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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

Zo eerst maar even een berichtje van de Instuif
Wij organiseren op 14 Februari een Klaverjas Marathon 
Als U dit leest is het al geweest, maar in de wijkkrant van Maart 
kunnen wij al wel meer vertellen hoe het is geweest.
 
En wat betreft de leden van de Instuif gaat het goed Inmiddels 7 
nieuwe leden erbij
En de opgave voor de Marathon zitten we op dit moment op 42 
personen 
Een mooi aantal hopelijk komen we op 44 dat zou heel mooi zijn...
Het is ook heel fijn,dat het allemaal weer kan,een ieder heeft er ook 
behoefte aan.
Dat kunnen wij ook merken aan het aantal nieuwe leden.
het volgende boekje komt eind Maart uit copij voor 15 Maart 
inleveren bij de redactie
Als iemand behoefte heeft om een stukje te schrijven wees vrij om 
dit te doen.
 
Bedankt ...Instuif Comm: R,A,C.

Instuif

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.

Beste sporters.

Belangrijk bij volleybal en badminton is om af en toe wat kracht 
training te doen voor armen en benen. 
Volleybal en badminton zijn veelzijdige sporten waar veel bij komt 
kijken. Zo is het van belang dat je naast een goede techniek, ook 
beschikt over een goed coördinatievermogen en explosiviteit, zodat 
je snel kunt reageren in veranderende spelsituaties. De drie volgende  
belangrijkste spiergroepen zijn belangrijk om af en toe te trainen;  
De benen, Het bovenlichaam en de “Core” ofwel rompspieren.

Klachten tijdens het sporten 
Heb je wel eens kramp? Heb je dit regelmatig na sporten of tijdens 
sporten of ’s nachts?  Denk dan eens aan magnesium om te 
gebruiken Magnesium zit in een breed scala van voedingsmiddelen; 
waaronder spinazie en bananen. Magnesium is betrokken bij meer 
dan 300 enzymatische processen in het lichaam. Zonder magnesium 
zouden deze processen een stuk trager verlopen. Op basis van het 
wetenschappelijke bewijs, onderschrijft de EFSA het belang van 
magnesium op: Spierfunctie, normale eiwitsynthese, de werking van 
het zenuwstelsel, een normale psychologische functie en het behoud 
van normale botten en tanden. Daarnaast speelt magnesium een rol 
bij het celdelingsproces. Maar er is nog veel meer dat magnesium 
kan doen. Voor sporters is belangrijk te weten dat bij intensieve 
inspanning het lichaam meer magnesium verbruikt om energie aan te 
maken. Zo wordt ook voor de ondersteuning van zenuwen en spieren 
wordt meer magnesium gebruikt. 
Dus een belangrijk voedingssupplement voor sporters!

Veel sportplezier,
Het sportbestuur 
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Na een lange periode van Coronagekte kregen wij permissie om in 
september weer de deuren te openen. De cursisten super blij, want 
zij zaten allemaal met half afgemaakt werk. Ook snakten zij om 
elkaar weer te zien na anderhalf jaar afwezigheid. Helaas moesten 
enkelen wel afzeggen door persoonlijke omstandigheden.
Tot mijn spijt kreeg ik een mail van een van mijn cursisten, die mij 
meedeelde dat zij niet was ingeënt en dat ook niet wilde. Bovendien 
wilde zij zich ook niet laten testen. Tja, toen was voor mij de kous 
af! Na veel beraad met de cursisten en het bestuur zouden van de 
groep waar de bewuste cursist in zat, zeker van de 9 cursisten er 
5 wegblijven. Het bestuur besloot om deze cursist apart met een 
mondkapje te plaatsen, omdat een wijkvereniging  nooit iemand 
mag weigeren. Maar omdat dit zo’n extreem risicovolle toestand 
was vond ik ten opzichte van de overige cursisten, die zich wel aan 
de regels van de overheid hielden, dat diegene die zich er niet aan 
wilde houden er zelf om vroegen om buiten gesloten te worden. 
Ik heb dit besloten na alle mails van de cursisten en vooral  de 
opmerkingen van de cursisten van de groep, waar de bewuste cursist 
niet in verbleef, heeft bij mij de doorslag gegeven om deze cursist 
de toegang te weigeren.  Anders kon de hele dinsdag groep geen 
doorgang hebben.

Ook het feit dat ik na zo’n 20 jaar schilderles aan de Spil heb 
gegeven, was ik van plan om ermee te stoppen. Ik heb  verdrietige 
momenten tijdens de ziekte en bij het overlijden van Sietie de 
Vries, Elly Spek en Tineke Terpstra gehad, maar ook vele fijne 
herinneringen aan deze tijd die ik zeker zal koesteren. Vooral met de 
video , die Annet Lutz en haar filmploeg van mij en enkele cursisten 
tijdens de schilderles hebben gemaakt, ben ik heel blij. Dat is een 
stukje herinnering die blijft en die ik steeds weer opnieuw kan 
beleven. Eind Maart 2022, wanneer deze cursus is afgelopen, 
beëindig ik de schilderlessen. 
Ik wens mijn cursisten het allerbeste toe en raad hen aan gewoon 
door te gaan met wat ik jullie heb geleerd. Hetzij op een club, hetzij 
thuis. Laat je talent niet verloren gaan. Je kunt ook met een klein 
groepje om beurten bij je thuis schilderen, want je kunt ook van 
elkaar leren.
Mede namens de cursisten wens en wij u allen een gezond en 
zonnige vakantie toe.

Sietske Kuijpers- van Wijk   
Schilderen

Schilderen ABC
We zijn vol goede moed weer gestart. 
De R.I.V.M regels worden nageleefd.
De gymlessen zijn weer bezig onder de heel goede leiding van Monica 
Poiesz. Woensdagmorgen zijn alle dames nog niet aanwezig, jammer.
De donderdagmorgen draait al aardig goed.
De woensdagmorgen is van 9.00-11.00 uur, erg leuk is het.
Donderdagmorgen senioren gym is van 9.15-ong 11.00 uur. 
Ook deze lessen zijn gezellig en goed voor je lichaam. 
Na afloop van beide lessen drinken we met elkaar koffie/thee.

Kom eens langs in de Spil, je bent van harte welkom!!
Bij voldoende deelname willen we eigenlijk in September weer 
starten met onze handwerkclub.
Ook dit is erg leuk, gezellig en leerzaam. Er is voldoende hulp 
aanwezig. Er zijn dames die goed kunnen quilten, haken, borduren, 
breien, daar kun je altijd een beroep op doen.
De tijden zijn van 13.30-15.30 uur, kosten zijn €1,50 per keer, koffie/
thee met wat lekkers inbegrepen!
Meestal is het de laatste donderdagmiddag van de maand.

Heb je interesse in bovenstaande activiteiten neem dan contact 
op met het A.B.C bestuur. We verwelkomen graag nieuwe dames, 
bovendien is het goed voor je sociale contacten. Vooral na het 
afgelopen jaar met de Corona periode. We hopen dat het nu de 
goede kant uit gaat!

Tot ziens. Bettie Toering-Koenen    

Sneek Duurzaam
We hopen u dinsdag 1 maart 2022 te mogen ontmoeten in het 
energiecafé. Mocht u niet kunnen, op dinsdag 5 april 2022 is er weer 
een energiecafé in uw Spil. We organiseren het energiecafé iedere 
eerste dinsdag van de maand.
In april willen wij u op een open informatieavond meer over de 
activiteiten van Sneek Duurzaam vertellen, reserveer vast de datum 
19 april in de Spil. In het volgende wijkblad vindt u het volledige 
programma. In de tussentijd kunt u ook op de site van Sneek 
Duurzaam kijken.
Namens het bestuur Sneek Duurzaam Koos Kuijvenhoven 
(secretaris)
www.sneekduurzaam.nl  info@sneekduurzaam.nl
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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:

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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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Drone 

De laatste jaren zie en lees je veel over drones. 
Ze worden ook veel in films en documentaires toegepast, je kunt er 
gebouwen mee inspecteren, stadswijken fotograferen, de vijand te 
lijf gaan en zelfs medicijnen bezorgen. De politie gebruikt drones bij 
demonstraties die uit de hand lopen of om verkeer stromen in goede 
banen te leiden.  Maar laat ik mij beperken tot het recreatief vliegen.  
Leuk zou je denken, een leuk speeltje, lekker onbevangen vliegen. 
Fout!  Aan het gebruik van een drone met in ons geval een camera 
aan boord  zijn heel wat voorwaarden verbonden door de overheid. 
De minimumleeftijd van de piloot moet 16 jaar zijn. Voor toestellen 
zwaarder dan 250 gram en maximaal 25 kilogram moet de vlieger 
een EU erkend vliegbewijs bezitten. Dit vliegbewijs is te behalen 
bij de Nederlandse drone opleiding en bestaat uit 40 vragen.  Alle 
toestellen met een camera dienen een exploitant nummer te hebben. 
Dit nummer kan worden aangevraagd bij de RDW.
Uitgaande van een drone die minder dan 250 gram weegt dan: 
* mag de drone geen snelheden bereiken van meer dan 70 km/uur 
* mag de drone nooit hoger vliegen dan 120 mtr.
* moet je de drone altijd in het zicht houden
* moet je altijd voorrang verlenen aan een andere vlieger
* mag je niet vliegen in een no fly zone (bv bij een ziekenhuis met            
   een helihaven, boven snelwegen, boven mensenmassa’s etc.
* als er hulpdiensten actief zijn zoals politie of brandweer. 
En natuurlijk niet te vergeten je moet rekening houden met  de 
privacy van anderen.
Overweeg je een drone aan te schaffen en wil je er meer van weten? 
Neem dan contact op via onze site www: videoclub-windjammer.nl 
tabblad contact of kom langs op vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.30 
uur. (check de site voor de actuele dagen).
Vliegend filmen….mooi man.

Videoclub Windjammer

De Spilbrekers na corona en in het jubileumjaar 2023. 

De muzikanten van het muziekensemble van de wijkvereniging, 
t.w. De Spilbrekers staan weer te trappelen om “buiten de deur” 
te gaan optreden. Met plezier maken we 2 maal per maand op 
zaterdagochtend samen muziek in De Spil. De beloning van 
onze inspanningen halen we uit optredens in de zorgcentra en 
verpleeghuizen in en rond Sneek. In zuidwest- en midden-Friesland. 
Van Koudum tot Akkrum de laatste jaren dus. 

1. Optredens in 2022. 
Nu corona onze samenleving minder in haar greep heeft halen we 
onze contacten in de zorgsector weer aan. En zien uit naar altijd 
vrolijk makende optredens voor onze zorgbehoeftige medemens. Dit 
voorjaar nog of anders na de zomer. 
We maken muziek, passend bij de leeftijd van onze doelgroep. Veel 
herkenbare liederen, vaak uit de jaren 50 en 60. In het Nederlands, 
Fries en Engels. Heerlijk. 

2. Het jubileumjaar 2023. 
Daarnaast stoeien we met de uitdaging om in het jubileumjaar 
muzikaal ons partijtje mee te blazen. We hebben binnen ons 
ensemble van 6 mannen en 3 vrouwen immers 5 blazers! 

We plannen een eigen optreden van ons ensemble, al of niet samen 
met een andere muziekgroep binnen of buiten de wijkvereniging. Dit 
maal dus “binnen de deur” in ons eigen wijkgebouw. En dan met een 
wat ruimer repertoire dan voor bovengenoemde zorgsector. 

Maar ook doen we langs deze weg een oproep aan de andere 
commissies. Als jullie een jubileumactviteit muzikaal willen 
opluisteren, neem dan contact op met ons ensemble. Bijvoorbeeld 
tijdens een klaverjasdrive of een filmavond. Op gepaste wijze 
natuurlijk. Met de hele band of een kleine bezetting. 
Als opwarmer voor 2023 zijn we voor het Sinterklaasfeest van 
november dit jaar al gevraagd om voor een muzikale omlijsting te 
zorgen. Dat doen we graag. 

Boekingen en andere reacties bij: 
Sacha Ferrari & Bert Voet. 
Email: sachaferrari@ziggo.nl of bertvoet@planet.nl
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Van de Evergreens
Lang verwacht en eindelijk gekomen. Wij kunnen weer vrijuit 
zingen zonder restricties.

En dat gaan we doen ook!! Flink oefenen voor ons voorjaarsconcert 
op zondag 24 april om 11.00 uur ’s morgens. De top 5 uit de top 
2000. Een behoorlijke uitdaging.
Ons koor heeft nog veel opengevallen plaatsen, met name de 
tenoren en bassen zijn dun gezaaid. Hulp is welkom.
Verder gaat het koor “eindelijk” weer eens zingen in het 
Bonefatiushuis te Sneek en wel op zaterdag 14-5-2022; verder 
is er belangstelling voor in juni Ut Sneek en begin september het 
Uitfestival.
Ook voor de kerst op 10 december naar Greunshiem te Leeuwarden 
en 17-12-22 meedoen met een gezamenlijk kerstoptreden in de 
binnenstad van Sneek.

Wellicht nog een optreden met een ander koor van onze dirigent eind 
oktober, begin november. 

He begin is er weer, nu de nieuwe zangers nog.

Zie ook onze website: www.evergreenssneek.nl

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 met Olaf van der Meulen/ Jan 
Posthuma
- Disco voor de jeugd 
- Héél véél muziek o.a. een Fryske Bluesavond

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

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 4290 6524
Groeten Leo Brouwer
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CDA vragen vanuit de buurt
Vragen vanuit vereniging de Spil aan leden 
CDA fractie.

Even voorstellen:
Mijn naam is Petra van den Akker, ik ben 
43 jaar. Ik woon samen met mijn man 
en twee kinderen in het mooie Sneek. Ik 
ben raadslid voor het CDA, dat doe ik met 
heel veel plezier. Het is een prachtige job 
om je in te mogen zetten voor je directe 
leefomgeving. Ik werk als mondhygiëniste, 
ik ben actief binnen de stichting Zorgsteun 
Sneek en ik ben coach van het hockeyteam 
van mijn dochter. 
1. Hoe zien jullie de invloed van de 
CDA fractie op de besluitvormging binnen de gemeente SWF? 
Als gemeenteraad ben je het hoogste orgaan van de gemeente en 
heb je daardoor invloed op wat er in je directe leefomgeving gebeurt. 
Als grote fractie zoals het CDA heb je daarmee zeker invloed. We 
hebben als CDA geen meerderheid in de raad en het kan daarom 
soms zo zijn dat er besluiten worden genomen waar het CDA op 
tegen is. Er is dus zeker invloed maar niet onbeperkt. 

2. Welke culturele voorstellingen in het theater in Sneek 
bezoeken jullie regelmatig?
Jammer genoeg is het door Corona de laatste tijd erg lastig om het 
Theater (regelmatig) te bezoeken. Ik zie een avondje theater echt 
als een avondje uit! We zijn vrienden van het theater en gaan naar 
verschillende voorstellingen. Muziek is altijd goed, de laatste keer 
zijn we naar een muziekvoorstelling geweest met het Noordpool 
orkest, ze speelden James Bond muziek. Daarnaast ga ik graag naar 
bijvoorbeeld cabaret en ballet. 

3. Zijn jullie lid van een wijkvereniging/buurthuis/dorpshuis met 
welke beweegredenen?
Nee, in wijk waar ik woon is (helaas) geen wijkvereniging actief en er 
is geen buurthuis. 

4. Wat vinden jullie van verenigingen in dorpen en steden die 
voor iedereen (laagdrempelig) een breed scala van acitiviteiten 
bieden zoals cultuur – sport en gezellig samen zijn?
Dit zijn belangrijke voorzieningen in een stad of dorp. Elkaar 

ontmoeten en bezig zijn met sport of cultuur, dat doet een mens 
goed! Het CDA heeft de afgelopen 10 jaar ingezet op het behoud 
van deze voorzieningen en het staat opnieuw genoemd in ons 
verkiezingsprogramma. 

5. Weten jullie dat vereniging de Spil negentien commissies 
heeft, met negentien verschillende activiteiten en kennen jullie 
misschien iemand die aan deze activiteiten deelneemt.
Dat de vereniging De Spil al jaren heel actief is/was dat wist ik wel. 
Mijn opa en oma hebben vanaf het begin van de jaren 80, toen de 
wijk net werd gebouwd, in de Wieken gewoond en ook mijn oom en 
tante en neef en nichtje hebben in Tinga gewoond. Daardoor ken ik 
Tinga goed en kwam ik vaak in de wijk. Ik heb goede herinneringen 
aan de Spil en de wijk. Bijvoorbeeld met (toen nog) Koninginnedag 
was het altijd heel gezellig in de Spil en werden er allerlei activiteiten 
voor de kinderen georganiseerd. Nu mijn oma is verhuisd is kom 
ik niet zo vaak meer in de wijk. Maar dat er zo veel verschillende 
activiteiten waren, dat wist ik niet. Heel mooi om te horen dat er 
zoveel betrokkenheid is! 

6. Wijken in Sneek hebben niet veel groen. Hoe ziet jullie ideale 
wijk eruit?
Ik vind het belangrijk dat er voldoende groen is in de ruimte om 
ons heen. Bomen en groen zijn mooi, zorgen voor afkoeling bij 
hitte, opvang van regenwater en voorkomen van wateroverlast. 
Speeltuintjes voor kinderen mogen niet ontbreken. Net als mooie, 
veilige wandel en fietspaden. Er mag wel wat afwisseling in de 
bebouwing, koop, huur en zorg. Het is fijn als voorzieningen zoals 
een school of supermarkt op fietsafstand liggen. En een actieve 
wijkvereniging mag natuurlijk niet ontbreken. 

7. Hoe staat het CDA ten opzichte van het behoud van de Spil in 
de wijk Tinga?
Voor de leefbaarheid in een wijk is een wijkvereniging en een 
wijkgebouw waar je elkaar kan ontmoeten en kunt sporten van grote 
waarde. Daarom staat het CDA daar positief tegen over! 

8. Weten jullie dat vereniging de Spil bijna 50 jaar op dezelfde 
locatie is gehuisvest, mag je na zo’n lange tijd rechten ontlenen aan 
een huurcontract van bijna 50 jaar?
Dat is echt een knappe prestatie, al 50 jaar actief in de wijk Tinga. 
Natuurlijk moet een wijkvereniging met zo’n lange historie een goed 
onderkomen hebben en houden. 

9. Wat vinden jullie van het feit dat gemeenteambtenaren 
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bepalen hoe de huisvesting van anderen er uit moet zien?
Ambtenaren werken binnen het kader wat door de politiek is 
gegeven, zij bepalen zelf niet. Het CDA vindt het belangrijk dat de 
kaders worden opgesteld samen met de inwoners van een wijk, stad 
of dorp. Dat betekent dus, met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar 
luisteren. We bieden graag de ruimte aan initiatieven vanuit de 
samenleving!

10. Gemeente-ambtenaren ontwikkelen kansen waar inwoners 
niet altijd blij van worden, hoe ziet jullie ideale bestuurswereld eruit?
Ook hier is het zo dat ambtenaren opereren vanuit de kaders die 
zijn opgesteld door de politiek. Mij ideale bestuurswereld zou zijn 
dat we bij alle onderwerpen onderzoeken hoe we inwoners kunnen 
betrekken bij het nemen van besluiten. Dat kan de ene keer kan 
het zijn dat je inwoners informeert of het kan zijn dat je als inwoner 
meebeslist of zelfs het initiatief neemt. Goede communicatie is 
daarbij van groot belang. 

11. Hoe denken jullie over ondersteuning van verenigingen zoals 
de Spil. Vereniging de Spil is zelfsupporting, krijgt geen subsdie van 
de gemeente? 
Het is ontzettend knap dat een wijkvereniging zichzelf, al zo lang, 
staande kan houden. Daar is veel waardering voor, misschien niet 
altijd even zichtbaar. Een van de uitgangspunten van het CDA is 
verantwoordelijkheid. Dat is wat jullie doen, verantwoordelijkheid 
nemen voor het welzijn van de mensen in de wijk en dat is niet van 
zelfsprekend maar wel heel mooi dat jullie dit werk willen en kunnen 
doen. 

Vragen vanuit vereniging de Spil aan leden CDA fractie.
Samantha Joustra

1. Hoe zien jullie de invloed van de CDA 
fractie op de besluitvormging binnen de 
gemeente SWF? 
Als lid van de gemeenteraad besluit je over 
onderwerpen die in je eigen gemeente 
spelen. Je hebt daarmee invloed op je directe 
leefomgeving. Hoe meer zetels binnen de 
gemeenteraad, hoe meer invloed je hebt. Je 
hebt echter nooit de meerderheid binnen een 
raad, dus je werkt altijd samen met andere 
partijen om je invloed uit te kunnen oefenen. 
Dit betekent aan de andere kant ook, dat je op 
sommige gebieden die samenwerking niet kunt 

krijgen en dan is je invloed beperkt. 

2. Welke culturele voorstellingen in het theater in Sneek  
bezoeken jullie regelmatig?
Helaas hebben we de afgelopen tijd het theater niet kunnen 
bezoeken, maar als het kan, dan gaan we graag naar cabaret 
voorstellingen. Ook ben ik zelf fan van het ballet en kan ik genieten 
van een orkest, alleen lukt het niet altijd om voor die laatste twee 
iemand anders warm voor te krijgen. 

3. Zijn jullie lid van een wijkvereniging/buurthuis/dorpshuis met 
welke beweegredenen?
Helaas is in de wijk waar ik woon geen wijkvereniging of een 
buurthuis. Mocht dit er wel zijn, had ik er graag deel van uitgemaakt 
gezien ik dit een belangrijk onderdeel van een buurt of dorp vind. 

4. Wat vinden jullie van verenigingen in dorpen en steden die 
voor iedereen (laagdrempelig) een breed scala van acitiviteiten 
bieden zoals cultuur – sport en gezellig samen zijn?
Ik vind zulke verenigingen onmisbaar. Zeker de afgelopen twee 
jaar hebben we gezien hoe belangrijk contact en verbinding is en 
verenigingen spelen daar een belangrijke rol in.  Niet enkel sport, 
maar ook ontmoeting is essentieel voor de gezondheid. 

5. Weten jullie dat vereniging de Spil negentien commissies 
heeft, met negentien verschillende activiteiten en kennen jullie 
misschien iemand die aan deze activiteiten deelneemt.
Dit wist ik niet en ik kan me ook niet zo iemand bedenken die ik ken 
die hier aan deelneemt. Het is wel heel goed om te horen dat de Spil 
zo actief is en zoveel betrokkenheid heeft! 

6. Wijken in Sneek hebben niet veel groen. Hoe ziet jullie ideale 
wijk eruit?
De ideale wijk heeft voor mij groen. Je hebt de afgelopen jaren 
kunnen zien dat mensen veel meer de buitenlucht opzoeken voor 
een wandeling tussen het thuiswerken door of een lekkere wandeling 
met het gezin in het weekend, hiervoor moet ruimte en groen zijn. Er 
moet een goede afwisseling zijn tussen bebouwing en groen, er moet 
plek zijn om elkaar te treffen, plek om te spelen en voorzieningen 
zijn in de buurt. 

7. Hoe staat het CDA ten opzichte van het behoud van de Spil in 
de wijk Tinga?
Het CDA staat voor behoud van wijkgebouwen en verenigingen en 
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vindt verbinding, sport en ontmoeting van belang. De Spil speelt een 
grote rol daarin en daarom vinden wij dat op behoud ingezet moet 
worden. 

8. Weten jullie dat vereniging de Spil bijna 50 jaar op dezelfde 
locatie is gehuisvest, mag je na zo’n lange tijd rechten ontlenen aan 
een huurcontract van bijna 50 jaar?
Het is mooi om te horen dat de Spil al zo lang actief is en dit toont 
wederom de belangrijke rol van de Spil aan, al zo lang in de wijk 
actief. Überhaupt met zo´n belangrijke rol is het vanzelfsprekend dat 
de Spil over een goed onderkomen beschikt. 

9. Wat vinden jullie van het feit dat gemeenteambtenaren 
bepalen hoe de huisvesting van anderen er uit moet zien?
Ik vind dat dit altijd in gesprek met- moet. Ambtenaren voeren 
opdrachten uit die door de politiek worden bepaald, maar de invulling 
van die opdrachten moet altijd besproken worden met de betrokken 
partijen, zoals bijvoorbeeld een wijkvereniging. 

10. Gemeente-ambtenaren ontwikkelen kansen waar inwoners 
niet altijd blij van worden, hoe ziet jullie ideale bestuurswereld eruit?
Onze ideale bestuurswereld begint bij de inwoner. Initiatieven die 
vanuit de inwoners komen, waar de gemeente in kan ondersteunen 
of anderzijds initiatieven vanuit de gemeente waarin we de inwoners 
meenemen. Mijn inziens is er altijd een gesprek tussen bestuur en 
inwoners over hoe we het met elkaar samen beter kunnen doen. 

11. Hoe denken jullie over ondersteuning van verenigingen zoals 
de Spil. Vereniging de Spil is zelfsupporting, krijgt geen subsidie van 
de gemeente? 
Gezien de vele commissies die jullie hebben en de vele activiteiten 
die jullie organiseren, is het heel erg knap om te zien dat jullie dit 
allemaal zelf doen. Uiteindelijk zien wij graag dat zoiets door de 
gemeenschap gedragen en behouden wordt en dit toont ook de 
kracht van de samenleving en zeker de kracht van de inwoners van 
de wijk Tinga. Zoals eerder aangegeven, zijn wij voor het behoud 
van de voorzieningen en zijn wij voor steun waar nodig.

Aan alle SPIL leden en daar buiten
 
Mijn kleinzoon werkt bij VONK kaarsen en maken hele mooie dingen 
daar
Zoals de WATERPOORT in verschillende kleuren zij zijn nog een jong 
bedrijf
Maar in plaats van afgebrande stomp kaarsen weg te gooien wil 
VONK ze graag hebben
Alle kleuren zijn welkom....IN DE SPIL STAAT EEN GROENE 
CONTAINER IN DE FOYER
DAAR KUNT U DE KAARSEN IN KWIJT ... namens FALCO en VONK 
alvast 
heel Hartelijk bedankt ...
 
Recyclen doen we allemaal  Dank U wel Coby Volberda...

Oproep
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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
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