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Belangrijke gegevens:

Waarnemend voorzitter:
Jan Bernard Terpstra
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Penningmeester:
Stef Kuiterman
Tel: 0515 425948
penningmeester@despilsneek.nl
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- Coby Volberda 
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 15 September!

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Jolanda Abbink 06-22423672
Bar Jan Frankema 421148
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Hans van Velthoven 06-29733726
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 Hiltsje van Ruiten 415498 06-30712466
Schilderen Pia Wijtsma (vrijdag) 419077
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Jan van der Pal 06-51514769
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355
Trekzakclub Peter Burger 06 10179992

Commissies Van de bestuurstafel
Allereerst een korte terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen.
Wij wensen de raad en college veel succes de komende jaren.
 
Wij rekenen en vertrouwen er op dat de Gemeente ons nu als 
serieuze gesprekspartner wil zien met het oog op de toekomst van 
de Spil.
 
Wij willen onze leden en ook niet leden er attent op maken dat 
“DUURZAAM SNEEK” elke eerste dinsdagavond in de maand een 
gespreksavond organiseert over de Energie Exercitie.
 
Wij melden u vol trots dat er een nieuwe barvoorzitter is benoemd 
nl. De Hr J Frankema , tevens wordt onze nieuwe inkoper voor de bar 
de Hr Angelo Draisma.
 
Tot zover vanuit de bestuurskamer:

Voor alle commissies:
 
5 September starten wij weer met een nieuw seizoen.
Wij wensen alle leden weer een fijne start.
En alle commissies een fijn begin met jullie activiteiten.
En wij hopen dat er weer veel nieuwe leden zullen bijkomen.
 
Alvast heel veel succes.

BELANGRIJKE DINGEN GEBEUREN 
NOOIT OVERHAAST

WEES DUS GEDULDIG......

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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Barbezetting
              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

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

Barmedewerkers gastmevrouw of gastheer.
De zomer staat voor de deur maar het bestuur is nog 
volop zoekende naar barmedewerkers voor het nieuwe 
seizoen 2022/2023. In het jubileum jaar 2023 staan er 
veel extra activiteiten gepland en dan is een grote ploeg 
van gastvrouwen en- heren zeer gewenst. Het is een leuke 
gezellig en afwisselende bezigheid. Met uw aanmelding 
kunt u tegelijk aangeven of u één avond per week , of één 
keer in de twee of drie weken een avond wilt staan met 
een collega barmedewerkers. 
Wij reken op veel aanmeldingen

kantine@despilsneek.nl

Fijne vakantie! Het volgende boekje 

verschijnt op 1 september!
Hallo allemaal. Even voorstellen…..
Mijn naam is Jan Frankema en ben 65 jaar oud. Het bestuur van 
De Spil heeft mij gevraagd of ik de organisatie van de bardienst 
vrijwilligers op me wilde nemen. Daar heb ik ja op gezegd. Eerst 
dank aan Leo die dit werk een poos met verve heeft gedaan. Vanaf 
nu neem ik deze taak over.
Ik ben redelijk bekend met De Spil, het was mijn oude werkplek 
op De Standerdschool en vaak organiseerde ik hier de Sneeker 
Modelbouwdag.  De laatste tijd was ik al vrijwilliger op de 
woensdagavond en draaide de bar samen met Jan Koornstra die mij 
goed wegwijs heeft gemaakt.
De sleutel van De Spil ligt nu dus op Molenkrite 128.  Het huis op de 
T splitsing tegenover het tennisveld en het telefoonnummer is 0515 
421148. We hopen op een mooie tijd en goede samenwerking met 
alle clubs.
We zoeken nog steeds enthousiaste medewerkers. Meld je aan of 
vraag info.

Bar/Kantine
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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!

Dinsdag was er de seizoensafsluiting van de fotoclub de Spil in het 
Rasterhoffpark. Ondergetekende was er zelf niet bij vanwege andere 
verplichtingen maar na een natte dag werd het ‘savonds toch nog 
goed toeven in ons mooie park in Sneek.
Je kon met een groepje de natuur vastleggen en ook waren er een 
zestal personen die model wilden staan. Hiervoor heel hartelijk dank!
Er zijn weer veel foto’s gemaakt ik heb wat gepikt van de app groep.
Na afloop nog een drankje bij de toekan en dat was het dan voor 
dit seizoen. In september weer verder in het wijkgebouw de Spil. 
Natuurlijk kunnen we weer heel veel foto’s schieten bij de vele 
evenementen deze zomer.
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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.

Voor de spilkrant
We zijn al weer begonnen, als dit schrijven in het spilblad komt en 
hopen op een storing vrij sportseizoen.
We vragen aan alle sporters en trainers deze maand een introducee  
mee te nemen. 
Het ledental mag best aangevuld worden, want op enkele lessen zijn 
er te weinig deelname.
Ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom, om leden te werven.

En sporten is en blijft goed voor iedereen met energiegebrek 

Energiegebrek is een natuurlijk alarmsignaal dat 
erop wijst dat mensen het beter even kalmer 
aan moeten doen. Voor ongeveer de helft van de 
Nederlanders is energiegebrek de belangrijkste 
gezondheidsklacht. 
Zo is het voor vele mensen moeilijk om toe te 

geven dat stress, emotionele overbelasting of een psychologisch 
probleem hun energiegebrek veroorzaakt. Meestal zijn buitengewone 
of langdurige inspanningen van werken ook de oorzaak van 
energiegebrek. Ook het feit dat lichamelijke activiteit en geestelijke 
werkzaamheden in tijd onvoldoende evenredig verdeeld zijn speelt 
een rol. 
Met de nodige afwisseling van sporten rust en slaap is het 
verschijnsel meestal binnen de kortste keren achter de rug, 
tenminste indien men niet terugvalt in de oude energieverslindende 
gewoonten. 

Fijn en ontspannen sportjaar;
Het sportbestuur.
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ABC

Wij gaan met de A.B.C op woensdag 2 november a.s. Naar de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
De bedoeling is om 12.45 uur verzamelen bij De Spil, Molenkrite 169 
en daar om 13.00 uur te vertrekken richting Luttelgeest.
Bij aankomst op de Orchideeënhoeve drinken we eerst met z’n allen 
koffie/thee. We krijgen daar verdere instructie over het verloop van 
de middag, o.a over het gezamenlijk eten.
Daarna kan ieder z’n eigen gang gaan. Er is zoveel te zien, prachtige 
bloemen, echt een aanrader om mee te gaan.
De kosten bedragen circa €60. Wacht niet te lang met opgeven voor 
de tocht, de bus is zomaar vol.

Voor verdere inlichtingen kunt U zich richten tot Jolanda Abbink, 
telefoon 06 22423672.

    Namens de A.B.C 
    Bettie Toering-Koenen

Dames kom eens langs op onze Hobbyclub.
We hopen weer te starten op donderdag 29 september.
We maken van alles, er is voldoende hulp aanwezig.
Er zijn dames die prachtig kunnen haken, breien, knippen, borduren, 
quilten enz. Het is echt heel leuk. Om de kosten hoef je het niet te 
laten, die bedragen €1,50 koffie/thee met wat lekkers inbegrepen.
De tijden zijn van13.30-15.30 uur in De Spil.
Kom gerust eens kijken of het wat voor je is.
Hopelijk tot ziens!

                                            Bettie 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

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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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



DE SPIL                                               September 2022    15                                                September 2022                                 DE SPIL14

ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Voordat de zomer haar aanvang nam hadden we 
een bijeenkomst over belichting. Eigenlijk een 
workshop. Een zeer leerzame avond waarbij ook 
de fotoclub was uitgenodigd. Mooi om te zien dat fotograven veel 
meer  handmatig de belichting in stellen. Filmers hebben een vaste 
sluitersnelheid van 30of 60 beeldjes per seconde en filmen dus meer 
op automatische belichting waarbij de hardware van de camera het 
werk doet. Dat kan je ook uitzetten. Neemt niet weg dat het wel een 
groot verschil maakt hoe je het onderwerp uitlicht. 
Op één van de volgende avonden duiken we dieper in de 
mogelijkheden die een camera heeft met betrekking tot het instellen 
van kleur, licht etc. 
Op verzoek van de Thomas van Aquinoschool is door een lid van onze 
club de afscheidsmusical van groep 8 opgenomen. Het was even 
wennen, eerder deed Annet Lutz dit elk jaar.
De zomer was prachtig soms te warm, nu nog een fijn najaar. Om te 
filmen geeft dat vaak een mooi zacht licht.   

Videoclub Windjammer
De vakantie van de meeste van ons is weer voorbij en zo 
langzamerhand moeten we weer in het gareel komen. Het 
koor is alweer begonnen met oefenen. We hebben een 
druk programma voor de boeg en we hopen niet door één of andere 
epidemie geblokkeerd te worden.

Op zaterdag 10-9 bemensen wij een stand op het Sneker 
UITfestival van 12-17 uur. Waarschijnlijk aan het eind van deze 
middag hebben wij een optreden in het Atrium met de nummers: 
Pianoman, Roller Coaster, The Rose, Love of the common People en 
Bohemian Rhapsody.

Op donderdag 15-9 is er een optreden in de Frittemahof; op 
donderdag 29-9 is er een open repetitie.

Op donderdag 27-10 hebben we een gezamenlijk optreden met de 
Top & Tel sjongers uit Oppenhuizen in de eigen Spil.

Op zaterdag 10-12 verzorgen wij een kerstconcert in Greunshiem 
te Leeuwarden en op zaterdag 17-12 willen we meedoen met een 
kerstzang door het centrum van Sneek.

Op maandag 26-12 hebben we “eindelijk” weer eens een 
kerstconcert in de Spil.

Verder wordt er gewerkt aan een muziekfestival in het najaar 
van 2023 mede in het kader van het 50-jarig bestaan van de 
wijkvereniging.
Kortom weer veel evenementen om naar uit te kijken, te doen, 
enz. Veel staat en valt met de aanwezigheid van de zangers en 
we kunnen nog best een paar (heleboel) erbij hebben. Dus als u 
dit leest en denkt, zingen zou ook wel eens iets voor mij kunnen 
zijn, kom dan eens kijken op een concert of op onze repetitie op de 
donderdagavond in de Spil, Molenkrite 169 in de wijk Tinga te Sneek. 
We oefenen van 19.45 - 22.00 uur.

We zijn te volgen op facebook en via de website, evergreenssneek.nl 

Gert Verschoor, koorlid

Van de Evergreens
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Hallo alle klaverjassers 5 September maandagmiddag om 13,30 gaan 
wij weer van start.
En wij als Commissie hopen dat er weer velen zich gaan melden. ook 
nieuwe mensen die 
kunnen Klaverjassen zijn van Harte welkom  En kunnen dan evt ook 
lid worden van de Spil.
En dan kun je ook bij andere activiteiten meedoen Lidmaatschap is 
per kalender jaar € 12,50.
Om de inleg hoeft U het niet te laten € 4.00 per middag waar  daar 
bij komt krijgt U 
Koffie evt Thee 2 x met koeken er bij .. En er worden ook 
waardebonnen uit gegeven 
van Poiesz  die U kunt winnen deze middag.
 
Vriendelijk Groeten van Anton Roelie en Coby

Instuif Soos
Soos:
 
Wij starten weer op  Woensdag 7 September .
 
Het is bijna zover en dan kunnen wij allen weer naar de soos
De mannen kunnen weer gaan biljarten en wij gaan weer gezellig 
Klaverjassen en Rummicub . Onder het genot van Koffie / Thee,
En beide keren er wat lekkers bij ..
En natuurlijk wel weer nieuwe leden er bij is wel nodig.
Anders is het voor de soos niet meer haalbaar om alles te 
organiseren ..Het is veel werk en we doen het met liefde dus kom er 
gezellig bij,..
 
Elke laatste woensdagmiddag van de maand organiseren wij een 
KIENMIDDAG.
En een ieder is welkom ook niet leden Wij strarten om 14.00 uur en 
tegen 16,30 einde.
Ook bij deze middag hopen wij op veel Kieners Ik zou zeggen tot dan
 
Carla en Coby  Soos: commissie: en Jelle B en  Jelle P Biljart 
commissie :
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Sneek Duurzaam
Hoe kunt u minder energie verbruiken? 
 

Het is begin september en naar wij hopen heeft u van het mooie 
weer kunnen genieten.

Na deze warme periode komt er met zekerheid een koudere periode 
aan. Een periode waarin de kachel aan moet om het behaaglijk te 
hebben.

Het verschil met vorig jaar, de energieprijzen zijn veel hoger. Een 
goed moment om over het energieverbruik van uw huishouden na te 
denken.

Welke slimme maatregelen kunt u nemen om minder energie te 
verbruiken en geld te besparen?

Sneek Duurzaam wil u daarbij helpen, kom 
op 6 september om 19:30 uur naar het 
energiecafé in de Spil. 
Hier kunt u de aanwezige energiecoaches 
kosteloos om advies vragen.

Lukt het niet om te komen geen nood. Op dinsdag 4 oktober is het 
volgende energiecafé in de Spil. 

Meer weten over onze activiteiten kijk op onze website www.
sneekduurzaam.nl of op onze facebookpagina.

We hopen u te begroeten.

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

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:



DE SPIL                                               September 2022    27                                                September 2022                                 DE SPIL26

Iedere maandag:
  ABC Yoga   13.30-15.00
  Instuif    13.30-17.00
  Fit 55+   19.00-20.00
  Sjoelen   19.15-22.15
  Salsa    20.00-21.00
Iedere dinsdag:
  Schilderen   13.30-15.30
  Fotoclub (oneven weken) 19.30-22.00
  Videoclub (even weken) 19.30-22.30
Iedere woensdag:
  ABC gym + activiteiten 09.00-11.00
  Ouderensoos   14.00-16.30
  (Iedere laatste woensdag v/d maand is er kienen)
  Bridge (1x in de 14 dagen) 13.30-17.00
  Biljarten   19.30-23.00
  Schieten   19.30-22.30
  Amato    20.00
Iedere donderdag:
  ABC ouderengymnastiek 10.30-11.30
  Koor    19.45-22.00
  
Iedere vrijdag:
  Schilderen   13.30-15.30
  Stijldansen   19.00-22.00
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

WOENSDAG

10.15-11.15 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

19.45-20.45 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Step-Aerobic

DONDERDAG

10.30-11.30 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

Sportrooster



                                                September 2022                                 DE SPIL28

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


