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Van de voorzitter

Commissies
Commissie
ABC
Biljarten
Bridge
Darten
Disco
Film/video
Fotoclub
Instuif
Kantine
Kienen
Klaverjassen
Koor Evergreens
Ouderensoos
Schieten

Contactpersoon
Trudy Muller
Johan Munsterman
Marie Rienstra
Andries Mulder
Jolanda Slob
Annet Lutz
Hendrik Huitema
Roelie de Jong
vacant
Margriet Eekma
Rienk Heemstra
Ria Visser
Marietje Zweet
Harry van Raamsdonk

Telefoon Mobiel
413265
425182 06-57707218
707013
06-12761272
06-29030797
416696
427126 06-13251826
421536

858811
416310
750706

Schilderen
Sjoelen
Sport
Spilbrekers

Sietske Kuijpers
Cobie Jonkman
Frans Soepboer
Emmy Schoneveld

412946
417084
424622
418355

418889
06-48707062

Het wordt spannend!
Het bestuur en de bouwcommissie zijn vanaf 2013 al bezig met de
relocatie van De Spil naar het Jumbopand. In 2015 hebben wij weer
een gesprek gevoerd (op ons verzoek).
3 maanden later hebben wij een schriftelijk antwoord gekregen. De
gemeente wil met beperkte middelen het pand ombouwen naar een
wijkgebouw.
Dit wordt een heel duur pand en heeft het gevolg dat er 300 leden
op moeten zeggen. Omdat er geen toneelzaal en sporthal
meer bijkomt.
Het is bouwtechnisch een heel slecht pand en de gemeente streeft
naar duurzaamheid!
De ambtenaren van de gemeente SWF vertellen mij dat De Spil
gesloopt gaat worden. Officieel houdt het college zich doodstil! Het
bestuur kan hier geen genoegen mee nemen! Op 21 maart is er weer
een inspraak avond van de gemeente, wij zullen hier nogmaals ons
standpunt naar voren brengen. Het college en de raad zullen wij
hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Wij kunnen gelukkig terug zien op een succesvol 2016.
Ik reken op een grote opkomst op de ledenvergadering op 31
maart.
Jan-Bernard.

ADVERTENTIE:

Spreuk van de maand:
Zelfs de langzame loper kan als
eerste over de finish zijn.
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Jaarvergadering

Van de redactie
Lente! Eindelijk hebben we een paar mooie zonnige dagen gehad en
dat is te zien aan alle mooie krokussen langs de weg. Wat een pracht
om naar te zien. Laten we hopen dat we onze mooie wijkgebouw niet
kwijt raken.
Ik wil graag door gaan met volleyballen. Kunnen we met zijn allen
ons daar sterk voor maken?
Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil,
redactie@despilsneek.nl

Red ons wijkgebouw

wijkverenigingdespil
ADVERTENTIE:

Agenda jaarvergadering wijkvereniging de Spil vrijdag 31-032017
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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WIJ willen graag nieuwe leden er bij HEBBEN.
Op de clubavond van 7 maart hadden
we een lezing en films van Hilco Jansma. Eerst vertelde over zijn
films van watervogels en andere vogels die had hij een jaar lang in
het stadspark het Noorderplantsoen in Groningen gefilmd. Het was
een bijzonder mooie film met prachtige beelden over het leven in en
op het water van waterhoentjes en meerkoeten en veel meer. Ook
beelden van parende zwanen, nesten en geboortes. Schitterend. We
hebben kunnen genieten. Een hele mooie film en gefilmd met heel
veel geduld en passie.

Op YouTube kanaal “filmwindjammer:” daarop kun je zien wat onze
leden allemaal al gefilmd hebben en gemonteerd. Elke 14 dagen op
dinsdagavond is de clubavond in de even weken van 19.30 tot 22.15.
Alle apparatuur is aanwezig. Dus aarzel niet en komt langs.
www.videoclub-windjammer.nl
infovideoclub-windjammer.nl
info@videoclub-windjammer.nl
Youtube kanaal: filmwindjammer

Na de pauze ging Hilco verder in op de techniek van het filmen en
liet hij enkele technische details zien hoe hij het had gefilmd. Ook
vertelde hij iets over zijn bezoek aan het Paul Kruger park in Afrika
en dat hij daar mocht filmen in een speciaal gebied. Na al die mooie
beelden vertelde Hilco over zijn camera, de lenzen en het materiaal
wat hij heeft gebruikt om deze films te maken.
Hij mocht een hele dure camera lenen die de waarde had van een
Rolls Roys. Daarmee filmde hij in onder andere in slow motion
de beweging van de meters wijde vleugelslag van de vogels.
Fantastische in beeld gebracht. Hilco is een ware kunstenaar.
De avond vloog voorbij en was dan ook wat later afgelopen. Alles
was beslist de moeite waard. Een fantastische avond van een
gedreven filmer Hilco Jansma. Vele hebben een dvd besteld voor
€7,50. Niet in een luxe verpakking, maar in een eenvoudig kartonnen
hoesje met 2 ansichtkaarten er bij.
Clubleden Ria en Koop hebben allebei een film ingestuurd naar het
NOVA- Noord filmfestival en beide films zijn door de voor jurering
gekomen en worden zaterdag 25 maart op het NOVA- Noord festival
gedraaid.
4 April clubavond thema Hout. Iedereen clublid laat dan een film
laten zien wat over hout gaat. Onze filmclub stopt in mei.
Iedereen een fijne vakantie op welke manier dan ook.
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Het boekje van april is
het laatste boekje van
dit seizoen.

Ouderensoos

Het einde van het seizoen is weer in zicht.
De gezellige middag met een etentje staat
gepland op 3 mei.
De start is om 14.00 uur en begint met bingo
gevolgd door een pauze waarin een consumptie kan worden genuttigd.
We hopen jullie allemaal te zien om er weer
een leuke middag van te maken.
De sooscommissie.
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FOTOCLUB “ DE SPIL”
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 !

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

Voor meer inlichtingen bezoek onze website:
http://www.fotoclubdespil.nl
Hier kunt u ook foto’s gemaakt door onze leden
bekijken.

http://www.fotoclubdespil.nl
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Sportnieuws
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

Voor nu, veel plezier aankomende maand in de sport en geniet van
de mooie lente-/zomerdagen die we nog in het verschiet hebben.
We hopen jullie na de zomer allemaal in goede gezondheid weer te
mogen begroeten.
De sportcommissie

Nog even en we gaan met zijn allen weer naar buiten naar de
camping, weg met de boot of gewoon lekker werken in de tuin. De
lente is in aantocht. Maar voor het zo ver is hebben we nog een volle
maand te gaan met een aantal toernooien en een kadermiddag met
alle trainers die ons ook afgelopen jaar op een geweldige manier
hebben ondersteund.
Voor alle trainers
Kadermiddag 1 april 2017
Het seizoen stopt per 1 mei 2017. Maar natuurlijk hebben we nog
onze traditionele toernooien op Schuttersveld. Aanmelden kan via de
trainers.
ADVERTENTIE:

Badminton:
6 april 2017 van 19.00-22.00 uur

Praktijk Poort van Sneek

Volleybal:
20-april 2017 van 19.00-22.00 uur

Theo van Voorthuisen en Ria Hamberg

We hopen op een grote opkomst bij deze toernooien, die zoals
gewoonlijk na afloop een gezellige afsluiting /prijsuitreiking kent in
De Spil.

Fysiotherapie: behandeling van houding- en bewegingsapparaat.

Wij vormen een unieke combinatie en hebben ruime ervaring.

Afmeldingen
Leden die zich af willen melden als algemeen lid of voor sport
of dans, kunnen dat doen voor 1 oktober via onderstaande
mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen we de automatische bankmachtiging
stopzetten en veel verwarring voorkomen.
Afmelden voor de sportactiviteiten via:
famwierda@telfort.nl
Afmelden als lid via:		
ledenadministratie@despilsneek.nl
Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.
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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
DE SPIL
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Kantine

Kienen Kienen Kienen

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 14 april
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:
Voor leden, op vertoon lidmaatschapskaart.

€ 2,00
€ 1,50

Deze avonden zijn wederom introducés éénmalig toegestaan.

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?

De kiencommissie hoopt u graag te ontmoeten op deze vrijdagen.
We hopen op een volle zaal. Dit wordt alweer de laatste bingo-avond
van dit seizoen. We hopen op een mooie zomer en zien u dan graag
weer op 2e vrijdag van oktober.
De Kiencommissie.

ADVERTENTIE:

Meld u dan aan
bij het bestuur van de Spil.
Jan Bernard Terpstra
Tel: 0515-421837
bestuur@despilsneek.nl
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Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tevens een grote verloting na de pauze en als sluitstuk natuurlijk de
kienronde om de “Jackpot”

HET ADRES
voor al uw
Automaterialen
en
Onderhoud
www.vkvsneek.nl
DE SPIL
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Van de Evergreens

Instuif

Optredens:
- 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

Door (helaas) natuurlijk verloop, willen we graag nieuwe kaarters
(sters) verwelkomen.
Op de maandagmiddag van 13.30 tot ongeveer 17.15 er word altijd
met veel inzet, enthousiasme gekaart met de nodige natten en pitten
en natuurlijk met ‘n winst of verlies (kunnen we tegen) partij en het
blijft gezellig. Soms ook uitzonderlijke uitslagen, zoals afgelopen
week: met roem precies uitkomen op 2592 punten,dit is normaal de
score na 16 keer spelen.
Welkom,welkom en je bent ook even uit. Tot maandagmiddag.

Gert Verschoor, koorlid

Groeten en veel kaartplezier. De commissie R.A.C.

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
J. v. Dijk 06-51275058
Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen
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Wij komen bij u thuis
voor alle soorten zorg en
ondersteuning, overdag en
‘s nachts.
Wijkverpleegkundige Henny Engelman
Tel.nr.: 0515 - 46 13 38
TeamSneekDeBrekken@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het
ziekenhuis naar huis gaan.
Meer weten? Henny komt graag
bij u langs voor een vrijblijvend
gesprek.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding
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ADVERTENTIE:
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GGD Fryslan
GGD Fryslân, startpunt voor gezond en
veilig opgroeien in uw dorp of stad.
Hoofdluis
“Luizen krijg je altijd van een ander”
Hoofdluizen zijn onvermijdelijk. De meeste kinderen krijgen ze vroeg
of laat. Vervolgens zitten ook ouders, oma’s, juffen of buren er mee
in het haar. Maar hoe kom je ervan af?
Er is de afgelopen jaren wel wat gebeurd op luizengebied. Er zijn
nieuwe middelen en nieuwe methoden ontwikkeld, waarmee we
luizen een stuk efficiënter kunnen bestrijden. Wat zeker helpt is
kammen, kammen, kammen.
Geen neten zonder luizen. Toch is het vinden van een neet (luizenei)
niet altijd reden voor paniek. Het kan namelijk om een oud/leeg eitje
gaan. Neten zitten zo goed vastgehecht dat ook een lege of dode
neet nog maandenlang kan blijven zitten. Een luis legt de neet tegen
de hoofdhuid, hoe verder van de hoofdhuid, hoe ouder de neet. Bij
oude neten gaat het vaak om een voormalige luizenbesmetting.
Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen
met een grondige aanpak. Zolang uw kind luizen heeft of er nog
niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis erg
besmettelijk. Wat moet u doen?
Kam gedurende twee weken het haar elke dag met een speciale
netenkam op de volgende wijze:
• Maak het haar nat.
• Verdeel crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone
kam de klitten weg.
• Kam dan met de netenkam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf
de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging
een pluk in de richting van het andere oor.
• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan keukenpapier.
• Spoel de crèmespoeling uit en maak de kam schoon.
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Antihoofdluismiddelen
Mocht u na twee weken kammen nog steeds levende luizen vinden,
dan kunt u kammen combineren met een antihoofdluismiddel.
In Nederland zijn meerdere antihoofdluismiddelen geregistreerd.
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg adviseert, volgens landelijke
richtlijnen, XTLuis en Prioderm. XTLuis en Prioderm groen bevat
dimeticon, een stof die de luizen doet stikken door hun luchtwegen
af te sluiten. Prioderm rood bevat malathion, een stof waarvoor de
hoofdluis op termijn ongevoelig kan worden. In dat geval werkt het
middel niet meer. Volg bij het gebruik voor antihoofdluismiddelen
altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op.
Tips:
• Gaasje over de kam, zo vang je de luizen en neten goed op en is
de kam gemakkelijker schoon te krijgen.
• Kam boven een wit oppervlak, de luizen en neten zijn dan beter te
zien.
• Kam het haar lok voor lok, dit kost al snel 20 minuten.
• Kam goed over de hoofdhuid.
• Neten losweken met azijnoplossing: neten zitten met een lijmlaagje
aan het haar vast en dit lost niet op in water, dus na de behandeling
zullen er nog steeds neten vastzitten aan het haar. Probeer de neten
los te weken met een azijnoplossing: twee eetlepels azijn in een
kopje lauw water met een scheutje crèmespoeling. Maak hier al het
haar nat mee en kam het haar met een netenkam.
Gebruik antihoofdluismiddelen niet preventief, heeft geen effect!

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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ADVERTENTIE:
ADVERTENTIE:

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

ADVERTENTIE:
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Sjoelkrant
Sjoelkrant editie maart 2017
Beste sjoelers en andere lezers van de SPIL-krant, u heeft vast 2
verslagen gemist, nou dat klopt hoor u heeft niets overgeslagen,
maar ondergetekende was 6 weken “down under” Nieuw Zeeland wel
te verstaan en Coby en Siemen zijn ook “down under” en wel Zuid
Australië, dus die kon de honneurs ook niet waarnemen, zo nu bent
u weer bij !!
De lente laat nog wat op zich wachten alhoewel de crocussen alweer
bloeien en de overige bollen wachten op ‘t warme “zonnetje”

Terwijl wij van de zomer aldaar genoten werd er flink gesjoeld en
geef ik graag hieronder de actuele stand ná 6 maart 2017
Plaats:

Naam:

1

Dicky

>110

Tussen + totaalstand:
85

1420

2

John

>110

-18

942

3

Attje P

>110

x

777

4

Leo

>110

672

720

5

Trientsje

>110

256

256

6

Sjef ***

>110

88

88

7

Jan

>110

-147

-147

8

Yvonne ***

>110

-25

-25

9

Carla

>110

x

208

Tussen-bericht; de sjoelstand geeft een “vertekend”beeld van de
standen van Yvonne en Sjef van de groep > 110 en
voor < 110 Coby en Siemen, maar dat komt o.a. door de langere
afwezigheid van deze 4 sjoelers en het herstel van Wiepie en
Trientsje.
Carla sukkelt helaas nog wat met haar gezondheid maar hoopt toch
weer snel van de “partij” te zijn
Groep < 110

heeft de volgende stand bereikt na 6 maart 2017
Tussen + totaalstand:

1

Wiepie

<110

206

994

2

Margriet

<110

344

948

3

Diny

<110

330

917

4

Atsje B

<110

150

845

5

Bokke

<110

88

745

6

Cobie J

<110

254

674

7

Antje

<110

218

598

8

Hinke

<110

196

572

9

Johan

<110

173

562

10

Roelie

<110

164

513

11

Coby V***

<110

0

0

12

Siemen ***

<110

0

0

Winnaressen: 3e periode Atsje B, 2e periode Margriet Diny 1e
periode!!
Kleine toelichting op de standen; de 1e punten zijn die welke op 6
maart jl. zijn gegooid rechts daarvan staat steeds de “totaal-stand”
Als dit krantje uitkomt heeft u allen natuurlijk gebruik gemaakt van
uw stemrecht en hopen wij met z’n allen dat de “beloftes” zeker met
betrekking tot ouderenzorg en pensioenen zeker een positief beeld
zullen gaan geven!

Jan Winnaar 3e periode,
Dicky 2e periode
en Sjef 1e periode.....(2016)

*Uw sjoel-korrespondent Sjef Swaalf *

*** zie opmerking op de volgende pagina
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Kinderdisco
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Agenda

Sportrooster

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

DAG

SPORT

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

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

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

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

DONDERDAG

VRIJDAG

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

06-20532407

Aerobic

Distelvlinder 4

WOENSDAG
18.45-19.45
19.45-20.45

Vergaderingen

26

TELEFOON

WOENSDAG

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

Beleggingsclub
Wijkpanel Tinga
Sportcommissie
Koorvergadering
Bestuursvergadering
Barvergadering

TRAINER/STER ADRES

DINSDAG

Pilates
Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-20532407

Aerobic

Eerste maandag v/d maand (20.00 uur)
Eerste dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Tweede dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Derde dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Vierde woensdag v/d maand (20.00 uur)
Laatste woensdag v/d maand (20.00 uur)
April 2017

DE SPIL

DE SPIL

April 2017

27

ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
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