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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 Hitsje van Ruiten 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
Afscheid van de voorzitter J.B.T.
In 2006 ben ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de 
spil, ik heb toen nee gezegd. Het voorjaar van 2007 ben ik nogmaals 
benaderd voor een bestuursfunctie en toen heb ik aangegeven dat ik 
wel als voorzitter in  het bestuur wil. 2007 en 2008 waren jaren dat 
wij voor het laatste jaar verlies hebben gedraaid. In 2009 hebben wij 
ook de zakelijke verhuur opgepakt en dat heeft ons geen windeieren 
gelegd. Van de huur opbrengsten hebben wij nieuw meubels 
gekocht, de keuken opgeknapt, nieuwe vloerbedekking in de foyer 
enz… In 2013 hebben wij heel groots ons 40 jarig jubileum gevierd. 
In mijn bestuursperiode zijn er ook een aantal nieuwe commissies bij 
gekomen zoals schilderclub, een combo bij de evergreens, toneelclub 
en trekzakclub. In 2021 is gezocht naar een nieuwe voorzitter voor 
de jubileum commissie. Dit is Ronald Postma geworden. De eerste 
presentatie van de jubileum commissie  is op zaterdag 21 januari. In 
die maand zal er ook een speciale flyer van het jubileumprogramma 
met veel spectaculaire evenementen uitgebracht worden. 2023 wordt 
een mooi jaar voor de veel extra activiteiten in het kader ons 50 
jarig bestaan. 
Op 31 december 2022 sluit ik als 9e voorzitter van De Spil een 
bestuursperiode af van 16 jaar. 
Ik wens iedereen het allerbeste in goede gezondheid en fijne 
feestdagen, en voor volgend jaar heel veel ontspanning in De Spil.

Met een vriendelijke groet Jan Bernard Terpstra.

1 oktober was DeltaFiber voor een informatieavond over glasvezel 
in de Spil. Het is niet aan De Spil om zich te bemoeien met 
commerciële glasvezelacties. Maar financieel is dit wel aantrekkelijk 
om  als vereniging mee te doen met de club actie.  Als bewoners van 
Sneek via een linkje van een vereniging (De Spil) zich aanmelden 
dan krijgt de Spil voor ieder aanmelding € 25.00. 

Geld alleen heeft nog niemand rijk 
gemaakt.

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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Gezocht – barvrijwilliger
              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

Lijkt het u leuk om een avond in de maand, week, 2 maanden of 
2 weken mee te draaien als barvrijwilliger.

Dan zoeken wij u. Wij spreken graag de opties met u door.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Dit kan 
via kantine@despilsneek.nl.

Een aanmelding mag ook naar dit mailadres gestuurd worden.
U staat gezamenlijk met een collega barmedewerker. Met de 
inzet van de vrijwilligers is het mogelijk 
om activiteiten in de Spil te laten 
plaatsvinden. Met de komst van meer 
barvrijwilligers is het aantal avonden 
voor een ieder beheersbaar en blijft het 
vrijwilligerswerk een leuke bezigheid om 
te doen voor een ieder.

Hallo klaverjassers,

De laatste 2 maandagmiddagen hadden we niets te klagen over de 
opkomst. We speelden met 7 tafels. Met 30 man/vrouw waren er 
dus 2 stilzitters. We houden uiteraard goede hoop op nog een paar 
extra spelers, zodat we mogelijk met 8 tafels (of meer) kunnen gaan 
strijden, zonder stilzitters.
Inschrijven kan vanaf 13:15 uur. 13:30 uur gaan we los tot +/- 
17:00 uur. En dat iedere maandagmiddag.

Dhr. Fokke Wester is verhuisd naar Nij Stapert (k 16) in Wommels 
en heeft te kennen gegeven niet meer te kunnen komen. Zijn hoge 
leeftijd laat dat niet meer toe. We bedanken hem uiteraard voor zijn 
trouwe aanwezigheid en wensen hem het allerbeste toe. We zullen 
hem binnenkort als commissie nog eens gaan opzoeken.

Voor de rest, iedereen nog héél veel plezier met het klaverjassen.
Tot slot: op maandag 19 december nog de jaarlijkse klaverjas 
marathon.

Allen welkom namens Roelie, Anton en Coby.

Instuif
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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!

Bron: Facebook Fotoclub De Spil Helaas is de fotograaf onbekend.
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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 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.

Sportartikel december 2022

Dit is de alweer de laatste Spil uitgave van dit jaar. 
Wij  willen iedereen een fijne jaarwisseling een gezond en sportief 
nieuwjaar wensen. Alle kaderleden bedanken voor de inzet van het 
afgelopen jaar en de leden voor alle sportieve bijdrage in de lessen 
en hopen dat volgend jaar een bijzonder jubileumjaar wordt.
Vergeet de datum van 13 mei niet te noteren als de dag van alle 
sporten.
Hou deze dag vrij, er worden die dag veel activiteiten georganiseerd 
voor alle groepen die aan sport en beweging doen.
Nadere informatie komt via de kaderleden en bestuur.

Nog een keer een oproep voor de nieuwe groep heet:  Just dance! 
Wat betekend:  Lekker dansen op allerlei soorten muziek.  
Er komen diverse individuele dans stijlen voorbij. 
Van de jaren 70, 80, 90 en nu.  
Zoals streetdance, salsa, body jam / Zumba.  
Voor jong en oud(er) dames en heren op maandagavond   
Zowel beginners als gevorderd van harte welkom 

De komende series:
Hoe blijf je soepel? Begin op tijd met de juiste interventies!
Naarmate de leeftijd vordert, kan alles wat stijver gaan aanvoelen. 
Botten, spieren en gewrichten kunnen wat meer gaan piepen en 
kraken. Stijfheid lijkt vaak een logisch gevolg van slijtage door wat 
ouder worden. En toch zien we ook mensen op hoge leeftijd nog 
soepel bewegen. Zijn dat goede genen of speelt er meer? In dit 
artikel leggen we kort uit hoe stijfheid kan ontstaan en wat je zelf 
kunt doen om soepel te blijven bewegen

De 7 korte thema’s:  
 1 Zitten is het nieuwe roken

Van steeds meer werk achter de computer worden we niet gezonder 
en zeker niet flexibeler. En dan ’s avonds nog een leuke serie of film 
op tv erachteraan. Op sommige dagen zitten we dan ook moeiteloos 
10 uur op een dag. Tijdens het zitten, drukt je lichaamsgewicht 
op je bilspieren en hamstrings en kunnen bloedvaten en zenuwen 
bekneld raken. We worden er dan ook stijver van. Het negatieve 
effect van veel zitten, is dus vergelijkbaar met dat van roken. 
Zitten is overigens niet alleen maar ongezond. Wist je dat zitten 
ook een evolutionair doel heeft? Door te zitten, kunnen je spieren 
ontspannen, kan je lichaam uitrusten en zich weer voorbereiden op 
een nieuwe actie. Voor dat voordeel hoeven we echter geen uren te 
zitten. En veel zitten is al veel als dat meer dan vier uur per dag is.
Beweeg dus meer!!

Sport bestuur; 
Gea, Lisa, Hilda en Jan
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In 2023 bestaat de Spil 50 jaar! 
Een mijlpaal! We willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan! We willen 
dit groots vieren! 
De jubileumcommissie bestaat uit:
- Ronald Postma Voorzitter/secretaris  
- Nico Altenburg Media
- Ron v.d. Hoek Penningmeester    
- Johan Munsterman  Bestuurslid
- Hendrik Huitema Bestuurslid           
- Jan Willem Brink Bestuurslid

Beste leden,
Vrijdag 28 oktober hebben de commissies met  veel enthousiasme 
hun mooie ideeën gepresenteerd. De jubileumcommissie was 
aangenaam verrast.

- Pub quiz     11 februari 20.00 uur 
- Kinderdisco     18 februari 19.00 uur
- Klaverjasmarathon    25 februari gehele dag 
- Muziek met Nancy and the Sinatras  11 maart    20.00 uur
- Bierproeverij o.l.v. Jan Sjoerd de Vries  15 april 20.00 uur
- Concert Evergreens    22 april 20.00 uur
- Demonstratie Beachvolleybal  13 mei  10.00 uur 
- Optreden T-Brass uit Sneek   24 juni  20.00 uur 
- Muziekfestival    7 oktober 12.00 uur

Binnenkort meer informatie op onze jaarkalender in de foyer! Kijk 
ook op Facebook van de Spil.

De Sneker stadsomroeper Jan Sjoerd de Vries zal in december  in 
de binnenstad van Sneek op eigen wijze het jubileumjaar 2023 
introduceren, ook gaan we flyers uitdelen. 
Wil je hierbij helpen, meld je dan aan bij 
ondergetekende.
rpmpostma@gmail.com 

De feestelijke opening is op zaterdag 
21 januari 2023  om 20.00 uur!!!!

Namens de jubileumcommissie Ronald

    1973  M.F.C.de Spil  2023Soos
Hallo biljarters, klaverjassers en rummikuppers.
Bij het verschijnen van deze editie van de wijkkrant, hebben we de 
bingomiddag van 30 november óók alweer gehad. Altijd heel gezellig.
Woensdag 14 december volgt dan nog de laatste bingomiddag van 
dit jaar.
Vanaf januari 2023 houden we ze weer op de laatste 
woensdagmiddag van iedere maand.

Wist u trouwens dat alle leden van wijkvereniging de Spil welkom 
zijn bij de soos ?
Beleef een gezellige woensdagmiddag met ons mee.
U leert daar andere mensen kennen en bent er even uit. Dat is toch 
goed voor iedereen ?
Nog geen lid ? Opgeven kan óók ter plaatse, u bent van harte 
welkom !!

Wij wensen iedereen héél veel plezier in het wijkcentrum de Spil.

Groeten van beide Jelle’s, Carla en Coby.
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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:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:
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deltanetwerk.nl

Sneek verdient 
supersnel en stabiel 
internet via glasvezel!

Scan de 
QR-code en 

schrijf je in voor 
de nieuwsbrief

Even voorstellen, wij zijn DELTA Netwerk. Misschien ken je ons nog niet, maar 
wist je dat er al 1 miljoen woningen in Nederland op ons glasvezelnetwerk zijn 
aangesloten?

Wij vinden dat Sneek supersnel en stabiel internet via glasvezel verdient. Met 
glasvezel haal je de modernste technologie met een enorme capaciteit in 
huis. Je betaalt minder voor meer MB’s en hebt altijd de keuze tussen diverse 
telecomaanbieders. Met glasvezel ben je klaar voor de toekomst!

Meer weten over glasvezel? Kom naar een van onze informatie avonden. Kijk voor 
de complete agenda op onze website:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Met het gebruik van je draagbare telefoon kan je 
mooie foto’s maar ook korte filmpjes maken. Je 
herkent het wel, vaak krijg je zoveel binnen dat 
je toestel bijna vast loopt. 
Door de telefoon aan te sluiten op je laptop of computer kan je de 
foto’s of filmpjes knippen en plakken in een map.
Hoe dan?
Sluit via de usb poort de telefoon aan op de computer. Na een paar 
tellen zie je bij de “verkenner” de naam van je telefoon bijvoorbeeld 
“SamsungS9”.
Dubbelklik hierop met de rechter muisknop.  De bestandlijst 
verschijnt. Ga dan naar de mappen (steeds dubbelklik):  
Phone>Android> media-com.whatsapp>whatsapp-
media>whatsappvideo>sent
Nu verschijnen alle filmpjes. Met knip en plak plaats je deze in de 
map van de computer onder afbeeldingen. Met behulp van een video 
bewerking programma, die veelal ook gratis in windows is mee 
geleverd, plaats je de door jou gekozen filmpjes op datum in het 
programma. Titel aan het begin en eind en klaar. 

Ook leuk: alle filmpjes die je gekregen hebt in 2022 achterelkaar 
zetten, of een foto jaarboek maken. 

Wat  opvalt is dat er heel vaak portrait (staand) gefotografeerd en 
gefilmd wordt. Dat is niet erg maar vooral bij filmpjes is landscape 
mooier omdat het hele beeld van je laptop of computer gevuld is. 
Succes!

Wij wensen u in alle opzichten een geweldig 2023 toe.

Videoclub Windjammer
Bij het schrijven van dit stukje dwaalt de goedheiligman 
door het land geassisteerd door zijn pieten. In de winkels is 
al allerlei voor de kerst te koop.
En wij maar oefenen. We moeten er hard aan trekken, want ons 
laatste kerstoptreden dateert al weer van 2019. Maar nu gaan we 
voor een herkansing.
Greunshiem in Leeuwarden op zaterdag 10-12 heeft ons alweer 
uitgenodigd voor de tigste keer. En het verveelt niet.
Zaterdag 17-12 het enigste wat we weten is, dat het in de 
binnenstad van Sneek is op middag en op meerdere locaties. Wij 
blijven op één locatie.
En dan als klap op de vuurpijl maandag 2de kerstdag 26-12 van 
11.00 – 13.00 uur een herstart van ons traditionele kerstoptreden 
in de Spil met (hopelijk) een verloting.

Om alvast verder te noteren:
• Zaterdag 25-3-23 van 14.30–16.00 in de Frittemahof te Sneek
• Zaterdagavond 22-4-23 voorjaarsconcert in de Spil met extra’s
• Zaterdag 17-6-23 van 10.30–11.30 in het Bonefatiushuis te Sneek
• Zaterdag 7-10 de hele dag Muziekfestival in en rondom de Spil
• Zaterdag 21-10 ’s middags in de Parkflat te Sneek

Leuk om te luisteren, leuker nog om zelf mee te doen. Kom eens 
langs op de donderdagavond in de Spil tussen 19.45 – 22.00 uur en 
snuif onze en uw/jouw zangkunst(en) op.
www. evergreenssneek kan helpen!!

Met vriendelijke groet
Gert verschoor, koorlid

Van de Evergreens
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ADVERTENTIE:

ABC
Wat een leuk reisje hebben we gehad. 
2 Jaar konden we niet op pad, vanwege de corona. Dat heeft wel 
lang geduurd hoor. Maar nu hebben we de stap gewaagd. Deze keer 
een middag en wel naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.
Om 1 uur `s middags vertrokken we naar de Hoeve. Nu met een 
I.T.S.-bus uit Bolsward.

Onze chauffeur was Gerald Veldman. Een uitstekende chauffeur vond 
ik. Er waren toch nog 30 vrouwen mee, dus ruimte genoeg. In de bus 
hoorden we de instructies van Hilly. Bij aankomst een heerlijke kop 
koffie/thee, met wat lekkers erbij. We moesten om 16:45 uur weer in 
het restaurant zijn voor onze “Diner”. Na het koffie drinken we onze 
gang gaan. Nou er was zoveel te zien!

Wat een verscheidenheid aan bloemen, de één nog mooier dan de 
ander. Ik heb nooit geweten dat er zo veel soorten orchideeën zijn 
wel meer dan 30000. En wat een kleuren. Dit moet je echt zien, voor 
je het geloofd eerlijk waar! 

En dan al die dieren, een prachtige vlindertuin, buiten had je 
flamingo`s en ooienvaars en andere dieren. Die flamingo`s zijn toch 
mooie beesten hoor, ze staan vaak op één poot om het warmteverlies 
via hun lange dunne poten te bepreken. Ook waren er een heleboel 
schildpadden aanwezig.

De vlindertuin was ook erg mooi, je kan er een bakje nectar kopen 
waarmee je de vlinders kunt lokken, ze komen dan zelfs op je zitten. 
Zelfs de Lori’s kwamen op die nectar af en gingen bij je zitten. Ze 
hebben aan het uiteinde van hun Lori tong haarachtige uitsteeksels 
zitten, met dit “kwastje” kunnen Lori`s heel gemakkelijk nectar uit 
bloemen likken. De aapjes waren ook leuk om te zien. Wat ook heel 
mooi was, is de hangende bloementuin, ook weer met hele mooie 
kleuren.

En wat een mooie winkel, daar kun je de orchideeën kopen, het is de 
een eerste uitgave, maar je kan er jaren plezier van hebben, leuke 
souvenir artikelen en is goed te overzien. Maar ze hebben ook een 
mooie speeltuin.
Ze organiseren ook nog leuke dingen voor de mensen, o.a. een 
speurtocht, jungleshow `s , voerderpresentaties enz.
Jullie zouden `t eigenlijk moeten zien zo mooi allemaal en hoe keurig 
netjes alles is. 

En de verschillende looproutes zijn heel mooi aangegeven. De 
afstand is vanuit Sneek gemakkelijk te doen.
En dan wat ook heel belangrijk is voor ons ….. Het eten!

Dat was in een woord geweldig! Wat ik heel fijn vond is, dat je ze 
`s morgens bij het koffiedrinken kwamen vragen wat voor vlees we 
wilden hebben `s avonds. Er was een overvloed aan eten, het één 
nog lekkerder dan het andere. Ook de vegetarische menu`s waren 
uitstekend, dus we hebben heel lekker gegeten, het diner werd 
beëindigd met een coupe ijs en vers fruit. En ja dan moet je weer 
naar huis. Om ± 19:00 uur waren we weer thuis, bij de spil. Een 
complement voor I.T.S. uit Bolsward, heel goed geregeld met een 
leuke chauffeur. Ook Hilly heel erg bedankt voor alle moeite.
Maar mensen een bezoek aan de Orchideeën Hoeve is echt een 
aanrader.

Bettie Toering-Koenen
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Sneek Duurzaam
Hoe u minder energie kan gaan verbruiken! 
 
Dinsdagavond 18 oktober was er in de Spil 
een thema-avond over de toename van het gebruik van elektriciteit. 
Wat betekent dat voor de technische installatie van ons huis?
Met een groep van 12 bezoekers en een inleider (een oud 
installateur) zijn we middels een presentatie uitgebreid in gesprek 
gegaan over de mogelijkheden die er zijn. Waarbij de meterkast 
het centrale punt werd. Zowel voor het verbruik als voor het zelf 
opwekken. Uiteraard werden vragen, die bij de bezoekers leefden, 
besproken, toegelicht en waar mogelijk werd al een oplossing 
aangedragen.

Op de 3de dinsdag van maand organiseren we een thema-avond. De 
thema-avond van november gaat over het bio-based isoleren van 
je huis. Hiervoor hebben we een deskundige uitgenodigd, die een 
praktische inleiding geeft en waar u al uw vragen over isoleren van 
uw huis kunt stellen. De werkwijze is laagdrempelig, we ontvangen 
u in de foyer van de Spil met koffie, dan hebben we de interactieve 
inleiding en drinken tot slot met elkaar nog een glas aan de bar. 
Om te leren moet je tenslotte vragen en ervaring uitwisselen. Deze 
thema-avond is op 15 november om 19:30 uur in de Spil. U kunt 
zich voor deze avond inschrijven via info@sneekduurzaam.nl. Om de 
kosten te dekken vragen we een bijdrage van € 5,00.  

Op eenzelfde laagdrempelige manier willen we u persoonlijk 
adviseren, welke slimme maatregelen u kunt nemen om minder 
energie te gaan verbruiken en daarmee geld te besparen? Benieuwd 
kom langs bij het energiecafé. De 1ste dinsdag van de maand in de 
foyer van de Spil.

Het eerstvolgende energiecafé is op 
dinsdag 1 november om 19:30 uur in 
de Spil. Lukt het niet om te komen geen 
nood. Dinsdag 6 december is er weer een 
energiecafé in de Spil. 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u onze website www.
sneekduurzaam.nl
We hopen u te begroeten.

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

 Nieuws van de Spilbrekers.
 
Het muziekensemble van onze wijkvereniging is na de zomer van 
2022 weer op stoom gekomen.
 
Drie optredens in het wijkgebouw:
* Op zaterdag 8 oktober speelden we in de grote zaal tijdens de 
open dag. Een aantal danslustigen van de huidige vrijdagavond-
dansgroepen ging los op onze muziek.
* Op zaterdag 26 november was het Sinterklaasfeest voor de jeugd 
uit onze wijk aan de beurt voor onze live-muziek. Sinterklaasliedjes 
om stevig mee te zingen. Daarnaast was er een disco en een heuse 
goochelaar.
* In het jubileumjaar van de wijkvereniging in 2023 staat een 
optreden in de Spil gepland op zaterdag 1 april. Geen grap dus! Er 
wordt nog gewerkt aan een bijzondere uitvoering van onze muzikale 
kunsten.
 
Ons ensemble heeft al een jarenlange traditie van optredens in 
woonzorgcentra en verpleeghuizen in Zuidwest- en Midden-Friesland.
* Dit najaar hebben we de bewoners van het Bonifatiushuis en 
Frittemahof (beide in Sneek) vermaakt. Met muziek uit het verleden, 
zoals Vader Abraham, Wim Sonneveld, Pat Boone, Frank Sinatra 
en een scala aan friestalige liederen. We eindigen altijd met We’ll 
meet again van Vera Lynn. En mogen (daarom?) altijd terug komen. 
Heerlijk!
* Na de jaarwisseling staat de Parkflat in Sneek op het programma. 
En vast nog wel een ander tehuis in Sneek.
 
Tot ziens in 2023!
 
Boekingen bij en andere reacties naar:
Sacha Ferrari & Bert Voet.
Email: sachaferrari@ziggo.nl of bertvoet@planet.
nl.
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Iedere maandag:
  ABC Yoga   13.30-15.00
  Instuif    13.30-17.00
  Sjoelen   19.15-22.15
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  9.15-10.15
  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

SPORTZAAL

DINSDAG

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

20.30-21.30 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 elmawesterhof@
gmail.com

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

20.00-21.00 Jaqueline van Dijk 06-50816233 Just Dance

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
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
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