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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Marie Rienstra 707013
Darten Andries Mulder 06-12761272
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
Kantine vacant
Kienen Margriet Eekma 418889
Klaverjassen Rienk Heemstra 06-48707062
Koor Evergreens Ria Visser 858811
Ouderensoos Marietje Zweet 416310
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Sietske Kuijpers 412946
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Frans Soepboer 424622
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Geduld is de sleutel tot alles. Je 
krijgt een kuiken door een ei uit 

te broeden, niet door het kapot te 
slaan.

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter

Donderdag avond 2 februari ben ik gebeld door de gemeente om 
een afspraak te maken voor de bijeenkomst voor de plannen voor de 
wijk Tinga. Er werd mij gemeld dat er een bijeenkomst gehouden zou 
worden in de Hockey kantine. De voorzitter van de Sportkoepel Tinga 
heeft het advies gegeven om de inloopavond in De Spil te houden. 
Op 9 februari hebben diverse standhouders hun plannen toegelicht, 
waaronder Jumbo, Accolade, en sportverenigingen.
Er kwamen ongeveer 250 mensen naar De Spil om van de plannen 
kennis te nemen. Belangrijk voor ons dat er 20 Prefab woningen 
naast De Spil worden gebouwd voor asiel zoekers met een status, 
deze woningen blijven voorlopig maximaal 10 jaar staan.
Op 31 maart is er de algemene leden vergadering; aanvang 19.30, 
deze avond zullen wij ons standpunt bepalen inzake relocatie. Dit 
besluit zullen we schriftelijk laten weten aan het college van B. en W. 
en de raadsleden.

Tot ziens op 31 maart!

Jan-Bernard.
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Hallo leden,

Binnenkort is het alweer tijd voor de jaarvergadering. Wat gaat de 
tijd toch snel. Hiernaast staat het programma. 
De temperaturen gaan weer wat omhoog. Ik kan niet wachten tot 
de lente. De komende tijd staan er weer leuke activiteiten op het 
programma. Wil je niets missen? Lees dan goed dit boekje door. Ik 
hou jullie ook op de hoogte via Facebook.

Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil, 
redactie@despilsneek.nl

wijkverenigingdespil

Van de redactie Jaarvergadering

ADVERTENTIE:

Agenda jaarvergadering wijkvereniging de Spil vrijdag 31-03-
2017 
Aanvang 19-30 uur

1. Opening en welkom 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen vergadering 01-04-2016
4. Ingekomen stukken 
5. Mededelingen 
6. Verslag bestuur 2016 
7. Verslag penningmeester 2016 
8. Verslag kascommissie 2016 
9. Vaststellen financieel jaarverslag 
10. Begroting 2017
11. Benoeming leden kascommissie 
12. Vrijwilliger van het jaar 
13. Digitalisering website, wijkkrant
14. Wijkpanel en de plannen voor Tinga
15. Toekomst wijkvereniging de Spil 
16. Verkiezing bestuursleden 
 - Hans Bruinsma aftredend en herkiesbaar
 - Mirjam van der Kooij aftredend en herkiesbaar
 - Gert Verschoor aftredend en herkiesbaar
 - Stef Kuiterman verkiesbaar als penningmeester
 - Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van 
Jaarvergadering zich melden bij het secretariaat 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 

Oproep aan alle commissies van de Spil
Lever op tijd uw jaarverslag over 2016 bij de 

secretaris van de Spil in t.b. het algehele jaarverslag.

Inleveren bij secretariaat@despilsneek

Gert Verschoor, secretaris de Spil
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De Open filmavond 7 februari was een succes. Voor de leden èn de 
bezoekers.
Niet alleen door de film “Klem”. Rudi en Auke lieten ook zien hoe de 
film is gemonteerd. De trucjes en de kleur correctie hebben we goed 
kunnen volgen op het grote filmdoek. Vooral de bezoekers vonden 
het leuk om dat te zien. Het was een geslaagde avond.

fi lmavond  7 maar t  20.00 uur
Een Open filmavond met Hilco Jansma. 
Hilco is een natuurfilmer en gedragsbioloog met 
ook nog een passie voor tekenen. De bioloog en 
filmmaker Hilco volgde een jaar lang het dieren  
leven in het Noorderplantsoen in Groningen. 
Wat een prachtige film opleverde. Deze natuur 
documentaire werd geselecteerd voor diverse 
(int)nationale natuurfilmfestivals. De korte film “A Leap of Frogs” 
won op het Wildlife filmfestival Rotterdam de publieksprijs. 
Naast het vertonen van zijn films geef Hilco ook een introductie 
en zal vragen beantwoorden en het persoonlijke verhaal achter de 
natuurfilm toelichten.  Ook gaat hij in op verschillende facetten zoals 
filmtechniek, verhaal en de montage.
Op zijn website www.hilcojansma.com  veel meer over zijn film 
projecten.

Voor de wedstrijd voor Noordelijk filmfestival hebben we een leuk 
filmpje binnen gekregen. Heel verrassend en origineel.
De clubavond 21 maart gaan we een liedje verfilmen. We gaan voor 
het groene doek het liedje uit beelden en later een bijpassende 
achtergrond er bij  zetten.

Voor de clubavond van 4 april hebben we 
een opdracht. Maak een film over hout. 
Met dat onderwerp kan je alle kanten op.
Ben benieuwd wat we te zien krijgen.
Elke clubavond is een Open clubavond en 
kan je altijd komen kijken. 

Parkeeroverlast in uw dorp of wijk?

Parkeeroverlast, harde muziek, vernieling, loslopende dieren. Dit 
zijn allerlei vormen van overlast waarvan u hinder kunt ondervinden. 
Soms is dit een eenmalige situatie, maar als de overlast aanhoudt of 
regelmatig voorkomt, kunt u dit melden bij Team Handhaving Publiek 
Domein.

Hoe kunt u melding van overlast doorgeven?
U kunt uw overlastmelding doorgeven via het digitale 
overlastformulier. Deze vindt u op onze website www.sudwestfryslan.
nl of u vult het formulier direct in via de Súdwest-Fryslân app voor 
mobiele telefoons. 
U kunt uw overlastmelding ook telefonisch aan ons doorgeven. Dit 
kan via algemeen nummer 14 0515

Wat gebeurt er met uw melding?
Wij proberen om iedere melding binnen drie werkdagen te 
behandelen. In de meeste gevallen onderneemt Team Handhaving 
Publiek Domein zelf direct actie of doet dit samen met de politie.
In uw dorp 
Onze handhavers doen hun ronde door onze gemeente. Dat doen ze 
in de auto, maar ook te voet, op de fiets of met de boot. Ze dragen 
een speciaal uniform. Zo zijn ze gemakkelijk herkenbaar.

Indeling handhavers per gebied
Dorpen rond Workum: Jan Boersma
Dorpen rondom Witmarsum en Makkum: René Kuipers
Dorpen rondom IJlst: Leo Rinia

Meld geweld, bedreiging, gaslucht, ammoniaklucht of brandlucht 
altijd direct bij de politie of brandweer.

Heeft u nog vragen? 
Heeft u nog vragen of wilt u meer invformatie? Neem dan contact 
op met team Handhaving Publiek Domein via algemeen nummer 14 
0515
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FOTOCLUB “ DE SPIL”

 http://www.fotoclubdespil.nl                          info@fotoclubdespil.nl

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.

Deze keer een foto uit de serie Macro. Deze foto heb ik op 
Facebook gevonden. 
facebook.com/fotoclubdespil

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 !
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Frans Soepboer volleybal fransenmirjam@ziggo.nl 0515-424622

Gea v/d Molen secretaresse/pilates geavdmolen@gmail.com 06-25454979

Hilda Boot badminton hildaboot@hotmail.com 06-39214136
Lisa Wierda penningmeester famwierda@telfort.nl 0515-416988

Sportnieuws

Praktijk Poort van Sneek

Theo van Voorthuisen en Ria Hamberg
Wij vormen een unieke combinatie en hebben ruime ervaring.

Fysiotherapie: behandeling van houding- en bewegingsapparaat.
Klachten aan spieren en gewrichten, sportblessures en chronische 
aandoeningen.
Pedicure: knippen, vijlen en polijsten van de nagels. Behandelen 
van ingegroeide nagels en het verwijderen van eelt, wratten en 
likdoorns.

Ons team is uitgebreid met collega fysiotherapeute Amarins Herrema.

Onze praktijk kunt u vinden aan Lemmerweg 43 te Sneek.
Praktijk algemeen: 0515-411552
mobiel Ria Hamberg: 06-15153544
rhamberg@home.nl
www.praktijkpoortvansneek.nl

ADVERTENTIE:

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
       J. v.  Dijk 06-51275058

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

Let goed op het volgende boekje, want de toernooien komen er weer 
aan. De eerste is al in april!
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ADVERTENTIE:

Wij zijn dringend op zoek naar 
enthousiaste Gastvrouw/heer. 
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 het bestuur van de Spil.
Jan Bernard Terpstra
Tel: 0515-421837 
bestuur@despilsneek.nl

Hierbij weer even een stukje over de kantine en de tweede maand 
is in gegaan en hebben nog geen nieuwe aanmeldingen gehad voor 
de bar. Het is een heel gezellige bar met allemaal leuke mensen 
ervoor, en er achter. Wij werken met een aantal mensen 1 keer in 
de week en het blijft mooi want je leert er heel veel mensen kennen 
en als team hebben we ook veel lol dus mensen sluit u bij ons aan 
dan word het nog gezelliger want dan hoeven de mensen die vaker 
moeten staan ook maar 1 keer in de week of in de 2 weken.

DUS MENSEN KOM OP EN VERSTERK ONS TEAM DANK JE WEL 
ALVAST. 
Groetjes Roelie de jong

Elke 2e vrijdag van de maand

vrijdag 10 maart 
Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

We hopen op deze avonden weer vele “kieners“ te mogen 
verwelkomen.
Voor een gezellige avond uit, met de mogelijkheid om voor een 
kleine inleg mooie prijzen te winnen. Een leuk uitje met kans op 
GELD of andere LEUKE PRIJZEN

De inleg voor een plankje is:             € 2,00 
Voor leden, op vertoon lidmaatschapskaart.        € 1,50  
 Deze avonden zijn wederom introducés éénmalig toegestaan.                         
Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tevens een grote verloting na de pauze en als sluitstuk natuurlijk de 
kienronde om de “Jackpot”

De kiencommissie hoopt u graag te ontmoeten op deze vrijdagen. 
We hopen op een volle zaal. De volgende  bingo avond is op de 2e 
vrijdag van april. (14 april)

De Kiencommissie.   

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Kantine Kienen  Kienen  Kienen
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Er wordt weer serieus geoefend door de koorleden. We blijven aan de 
weg timmeren. Er wordt zelfs weer voorzichtig gedacht aan opnieuw 
een optreden in het Theater Sneek in combinatie met……………..?? Dit 
zou dan in het najaar van 2018 moeten plaats vinden. Wij houden u 
op de hoogte.
Begin maart houden wij op onze oefenavond een soort van voorzing 
avond voor solo/duetten. Aan de ene kant ter ontspanning, aan de 
andere kant kijken wie er eventueel geschikt is voor solozang. Het 
belooft grappig en interessant te worden.
Denk je bij je eigen nu af, bij die club wil ik het ook eens proberen? 
Kom dan op een donderdagavond luisteren/meezingen. Proberen kan 
altijd en is kosteloos. Er wordt meestentijds 4-stemmig gezongen 
tot soms wel 8-stemmig toe. Alle stemmen zijn van harte welkom, 
voorop gesteld dat je wel enigszins kunt zingen. Noten lezen is 
handig , maar niet beslist noodzakelijk. Willen/kunnen zingen is 
veel belangrijker. Sopranen, alten, tenoren en bassen zijn van harte 
welkom. 
Het repertoire is veelzijdig van licht klassiek tot modern als het maar 
iets met evergreens van doen heeft of mooi in het gehoor ligt en 
4-stemmig te zingen is. We zingen in het Nederlands, Duits, Engels, 
Italiaans, pseudolatijn, Frans en Fries.
Je kunt ons ook beluisteren:
- Zaterdag 25-3-2017 een optreden n de Flecke te Joure aanvang 
15.00 uur 
- Zaterdag 29-4-2017 een optreden in het Bonefatiushuis te 
Sneek aanvang 15.00 uur
- Vrijdag 5-5-2017 een optreden in de baptistenkerk te Sneek 
samen met het Stedelijk Muziekkorps 
Sneek aanvang ’s avonds
- Zondag 14-5-2017 ons 
voorjaarsconcert in de Spil samen met 
Gemischte Chor Minheim uit Duitsland 
aanvang 14.00 uur

Volg ons ook op facebook: facebook.com/
EvergreensSneek.nl 
of via onze website: evergreenssneek.nl 

Gert Verschoor, koorlid

Van de Evergreens

Amsterdams klaverjassen op de maandagmiddag,we spelen 4 
bomen,2 verplicht en
2 troef draaien met daarbij 2X thee of koffie met ‘n koekje of 
koek,inleg € 3- ,ongeveer
17.15 prijsuitreiking,dus wat let je om ook te komen.

Groeten en veel kaart plezier:de instuif commissie R.A.C.

Instuif

ADVERTENTIE:
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Na onze gezellige feestmaaltijd mogen we ons als bestuur wel eens 
voorstellen. Het hedendaags bestuur bestaat uit 5 personen:

Marietje Zweet: voorzitster/contact persoon hoofdbestuur
Nellie de Boer: algemeen bestuurslid, doet de algehele bankzaken
Trudy Müller: penningmeester, doet verder de gym en de kleine 
boekhouding
Coby Beskens: algemeen bestuurslid, yoga valt onder haar beheer, 
overal inzetbaar
Bettie Toering: secretaresse, reisje en Lief en Leed

Hebben we iets georganiseerd dan zijn we alle 5 paraat.
En dan nu over onze mooie feestdag, dat was een groot succes.
Het was op de dag af precies 30 jaar geleden dat de A.B.C. werd 
opgericht, 28 januari 1987. Eerst een receptie in de foyer van De 
Spil, het was gezellig druk. Er waren aardig wat mensen aanwezig, 
o.a. Jan Bernard Terpstra en Jan Mous van het hoofdbestuur. Onze 
Yoga afdeling was aardig vertegenwoordigd, ook van de maandag 
gym, de woensdagmorgen en de donderdag senioren gym konden 
we verwelkomen. Tijdens de receptie was het eten al bezorgd, dus 
toen wij na de receptie in de grote zaal kwamen kon je het eten al 
ruiken, en begon je maag te rommelen.
Voordat we begonnen te eten hield onze voorzitster Marietje een 
“preuvelementsje” en vertelde iets over de oprichting van de A.B.C. 
Vroeger hadden de letters een andere betekenis dan nu, dat vonden 
we niet meer passen. Tegenwoordig heten we Altijd in Beweging 
Club. Het is niet alleen de Yoga en de gymploegen, we doen van 
alles. We nodigen sprekers uit, dia voorstellingen, reisverslagen, 
apothekers met uitleg over medicijngebruik. We hebben Dr. Bogtstra 
al eens gehad over zijn roeitocht, een imker, Annet Lutz kwam 
langs met mooie films. We hebben Henk Beskens met prachtige 
vakantiefilms uit verre landen.
Een mooie film over hun bezoek aan China hebben we nog te goed.
“Lief en Leed”denkt om het wel en wee van onze leden. Een blijk van 
medeleven is altijd fijn om te krijgen.
We hebben voor elk wat wils.
Na Marietje haar toespraak konden we tafel voor tafel aanvallen. De 
zaal was heel mooi en gezellig ingedeeld, Appie bedankt!!

Het eten stond mooi opgesteld, dat node wel uit tot eten. Het eten, 

ABC
een Chinees/Indisch buffet, was in één woord geweldig!
Verzorgd door Horecaslager De Vries. Mooi opgemaakt, de 
fruitafdeling, er zat van alles op. Ze hadden een meloen uitgehold, 
net als een fruitmand, en er omheen heel veel fruit. Sommige 
soorten herkende ik niet, maar wel heerlijk van smaak.
Iedereen heeft genoten, ook voor onze vegetariër was goed gezorgd.
Marietje had gevraagd of we na het eten bleven zitten, want Henk 
Beskens had een film over diverse activiteiten van onze ABC. Heel 
leuk.
We willen onze “barmannen”, Hans en Alex, bedanken voor hun hulp. 
Ook Appie staat ons altijd ter zijde met z’n hulp. Ook Henk bedankt 
voor het vertonen van de ABC film. We verheugen ons op de China 
film. Horecaslager De Vries bedankt voor het voortreffelijke buffet!

Na afloop De Spil opruimen, de tafels konden blijven staan, dat 
ruimde Appie op. Met een goed gevoel gingen wij huiswaarts.

Heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid!
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ADVERTENTIE:

Kinderdisco

Bel of mail voor boekingen en/of informatie: 
0515-414936 
janhendrikdevries@ziggo.nl

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE:

Korte omschrijving:
Foekje, een dierenarts, neemt de goedlopende praktijk over van 
haar overleden vader. Echter, er zijn een paar plaatselijke boeren 
die het niet hebben staan op een vrouwelijke dierenarts. De zus 
van Foekje denkt dat ze haar ermee moet bemoeien.  De tuinman, 
steun en toeverlaat van de familie met nogal een ruige manier van 
praten, neemt het voor Foekje op. Dan is er nog een dorpsbewoner 
die toenadering zoekt bij Foekje. De moeder van Foekje probeert 
zoveel mogelijk de vrede te bewaren, maar heeft wat moeite met de 
buurvrouw. De problemen lopen hoog op. Zo hoog dat de politie ook 
al over de vloer komt. Komt dit nog wel goed?
Toanielferiening "De Spegel"
Het toneelstuk zal in het Fries worden uitgevoerd.
De uitvoering is 24-03-2017 aanvang 20.00 uur. Een kaartje kost 
€2,50 voor leden en niet leden.

Toneelavond
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ADVERTENTIE:

Vrijdag avond 17 februari  2017 

We waren met 29 personen een mooie 
opkomst.
De prijzen  zijn gewonnen  door  1 prijs 
Mevr A   Bos  met 7228 punten,
2 prijs dhr  A  Tabbers  met 6882 punten.
3 prijs dhr  H  Dijkstra met 6724 punten.
De poedel prijs is gewonnen  door mevr R  de Jong met 5333 
punten.
De hoogste  bom is gespeeld  door dhr G  Heemstra en dhr G  
Postma met 2259 punten.
De laagste punten zijn behaald door mevr R  de Jong en dhr W 
Reyneke met 693 punten. Het was een gezellige  kaart avond .
Tot de volgende  keer  .
Rienk& Lies

Klaverjassen

De eerste klaverjassen avond van 2017 
Vrijdag avond 20 januari 

We waren met 30 personen   een mooie  opkomst. 
Op deze avond is er hoog gespeeld alle prijs winnaars  zat in de 
7000 punten.
De eerste prijs is gewonnen  door dhr L van Klaveren met 7839 
punten.
De tweede  prijs is gewonnen  door mevr  H Hoekstra met 7424 
punten.
De derde prijs is gewonnen  door  dhr S  Hoekstra met 7224 punten.
De poedel prijs is gewonnen door  dhr  J  Ketting. Met 4862 punten

De hoogste bom is gespeeld  door dhr S de Vries en dhr  L van 
Klaveren met 2391 punten de tegen partij  van deze heren hadden 
de laagste score  met 711 punten. Dat waren de heren G Heemstra  
en  Amsterdam Draaisma .

Het was een leuke klaverjas  avond en tot de volgende keer.

Groet Rienk & lies
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ADVERTENTIE:

GGD Fryslân, startpunt voor gezond en veilig opgroeien in uw dorp of 
stad.
 Pedagogische (thuis)begeleiding 
Onze pedagogen kunnen helpen als u rondloopt met vragen over de 
opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Dit kan ook bij u thuis. In 
een kennismakingsgesprek bespreekt u samen het probleem en de 
mogelijke oorzaken en oplossingen. In stappen gaat u vervolgens 
werken aan deze oplossingen. 
Contact met de pedagogen
Wanneer u vragen heeft over uw kind, kunt u contact opnemen 
tijdens het telefonisch spreekuur van de pedagogen:
Maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur
Tel.: 088-2299444

Ook is het mogelijk dat één van de pedagogen bij u thuis komt. 
Aanmelding hiervoor kan via het telefonisch spreekuur of via de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het consultatiebureau of op 
school.

Uw JGZ team: 
Ingrid Fijn van Draat jeugdverpleegkundige, 
Sytske Sijtsema jeugdarts, 
Woltsje Bokma consultatiebureauassistente, 
Ingrid Holkema doktersassistente.
www.ggdfryslan.nl/jgz  jgz@ggdfryslan.nl  088 22 99 444
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Iedere maandag:
  Pilates    09.00-10.00
  ABC Yoga   13.30-15.00
  Instuif    13.30-17.00
  Mixdance kids 8-11 jaar 15.45-16.45
  Kinderdans Plus 5,6,7 jaar 16.45-17.45
  ABC gymnastiek  19.00-20.00
  Sjoelen   19.15-22.15
  Salsa    20.00-21.00
  Aerobic   21.00-22.00
Iedere dinsdag:
  Schilderen   13.30-15.30
  Biljarten   19.30-23.00
  Fotoclub (oneven weken) 19.30-22.00
  Videoclub (even weken) 19.30-22.30
Iedere woensdag:
  ABC gym + activiteiten 09.00-11.00
  Ouderensoos   14.00-17.00
  Bridge (1x in de 14 dagen) 19.00-22.00
  Pilates    18.45-19.45
  Biljarten   19.30-23.00
  Schieten   19.30-22.30
Iedere donderdag:
  ABC ouderengymnastiek 09.15-10.15
  Koor    19.45-22.00
  Darten    19.45-23.00
Iedere vrijdag:
  Schilderen   13.30-15.30

Op de tweede vrijdag van de maand (oktober t/m april):
  Kienen    19.15-22.00

Beleggingsclub   Eerste maandag v/d maand (20.00 uur)
Wijkpanel Tinga   Eerste dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Sportcommissie   Tweede dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Koorvergadering    Derde dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Bestuursvergadering    Vierde woensdag v/d maand (20.00 uur)
Barvergadering   Laatste woensdag v/d maand (20.00 uur)

Agenda

Vergaderingen

DAG TRAINER/STER ADRES TELEFOON SPORT
DINSDAG

17.15-18.00 Jan v.d. Pal Julianapark 7 416989 Badminton J

18.00-18.45 Jan v.d. Pal Julianapark 7 416989 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

19.00-20.00 René Lub Valstraat 26 426101 Volleybal H

20.00-21.00 Robert Klees Zeskanter 48 423585 Volleybal D

21.00-22.00 Robert de Jong Pinksterboem 40 420388 Volleybal D

DONDERDAG

19.30-20.30 Hilda Boot Lisdodde 19 06-39214136 Badminton S

20.30-21.30 Wim v/d Klauw De Hoppen 135 06-20180524 Volleybal G

VRIJDAG

18.30-19.30 Kees Bruin Molenkrite 92 423554 Volleybal G

19.30-20.30 Lilian Visser Eekmolen 19 06-41567930 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
09.00-10.00 Pilates

15:00-17:45 Mirjam Klip 06-33741884 Kinderdansen

20.00-21.00 Mirjam Klip 06-33741884 Salsa

21.00-22.00 Irma Brouwer Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

WOENSDAG

18.45-19.45 Pilates

19.45-20.45 Irma Brouwer Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

Sportrooster
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


