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Van de voorzitter

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

Contactpersoon
Trudy Muller
Johan Munsterman
Marie Rienstra
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
06-29030797
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

Eenzaamheid!! Afgelopen zomer luisterde ik naar radio 1 het
onderwerp was een prognose van het centraal planbureau, dat over
20 a 25 jaar een op de drie Nederlanders in eenzaamheid zal wonen
en leven.
Gelukkig heeft het bestuur goed nieuws te melden. De gemeente
heeft ons om een gesprek gevraagd om over de toekomst van de
Spil te praten. De Spil blijft op de huidige locatie voortbestaan, dus
“verhuizing naar het Jumbopand is van de baan”. Op 6 september zal
er een gesprek plaats vinden met de gemeente ambtenaren.
Verder is er afgelopen weken hard gewerkt door Ronald Postma
en Appie Batstra. De foyer is totaal gerenoveerd. Iedereen zal
verrast zijn door de moderne uitstraling en gedurfde kleuren.
Op 2 september zullen de activiteiten weer beginnen, ik wens
iedereen weer een heel fijn seizoen. En als wij zo doorgaan zal de
eenzaamheid bij ons wel meevallen.
Jan-Bernard Terpstra.

Spreuk van de maand:
De aanhouder wint!

ADVERTENTIE:
ADVERTENTIE:

HET ADRES
voor al uw
Automaterialen
en
Onderhoud
www.vkvsneek.nl
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ABC

Van de redactie
Hallo iedereen,
En dan is ineens de vakantie alweer voorbij. Ik hoop dat iedereen
van de vakantie heeft genoten. We gaan het nieuwe seizoen weer
met frisse energie beginnen. Vanaf 4 september is ons wijkgebouw
weer open en beginnen alle activiteiten weer.
Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil,
redactie@despilsneek.nl

wijkverenigingdespil

ADVERTENTIE:

Het reisje was gepland op 10 mei.
Dit jaar ging het richting Sallandse Heuvelrug en Vechtdal. Alex zoekt
samen met mij een reisje uit waar iedereen wat aan heeft. Er zijn
dames bij die niet meer einden kunnen lopen. Het wisselt dan af met
een boottocht of een rondreis met de bus door de omgeving. Zo ook
deze keer.
De bus was aardig vol, eigenlijk direct al, 53 dames.
We zouden om 8 uur ‘s morgens vertrekken, maar het werd iets
later, kan voorkomen. Onze chauffeur was deze keer Douwe Brouwer,
heel goed. Maar wij hebben altijd goede chauffeurs bij Dalstra
busreizen. Ze weten zoveel te vertellen over de omgeving waar we
doorheen rijden.
Om 10.00 uur werden we verwacht in Holten voor de koffiestop,
wederom uitstekend. We waren er ook wel aan toe voor de koffie en
thee. En een heerlijk gebakje, hoort erbij.
Na de koffie drinkerij kwam de gids in de bus om ons te vertellen
over de omgeving. Werkelijk een prachtige natuur, mooie
heidevelden, bossen, schitterend natuurpark. Je kunt het allemaal
wel beschrijven, maar de natuur moet je zien, voelen, ruiken, dan
dringt het tot je door hoe mooi Nederland wel niet is.
Een mooie rondrit over de Sallandse heuvelrug, met een goede gids
die veel wist te vertellen over het natuurgebied. Als die vrijwilligers
eer ook niet zouden zijn!
Daarna gingen we richting Deventer voor de lunchtijd, oftewel vrije
tijd. Die kun je zelf indelen; een terrasje pakken met een lekker
drankje of een heerlijk broodje, kop soep, je kunt het zo duur maken
als je wilt.
De bedoeling was om 14.00 uur richting Ommen te gaan en daar
hadden we een korte tijd om Ommen te bezichtigen.
Om 15.00 uur inschepen aan boord van de Queen of Vechtvalley voor
een boottocht door de mooie natuur van het Overijsselse Vechtdal.
Tijdens de vaartocht kregen we ook nog koffie/thee aangeboden, dat
gaat er wel in natuurlijk.
Om 17.30 uur was ons diner gepland in Hollands Venetië in
Giethoorn. Jongens, jongens wat was dat lekker, van alles was er,
goed verzorgd, leuke bediening, kortom een juweeltje.
Na afloop van het diner gingen we zoals dat heet, moe maar voldaan
richting Sneek.
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ABC
Een heel mooi reisje achter de rug met prachtig weer, uitstekende
chauffeur. Deze keer was de organisatie van Dalstra reizen in handen
van Gerrit de Boer.
Jullie worden hartelijk bedankt voor de prachtige tocht. Ook
Alex bedankt voor het uitzoeken van deze reis, en Douwe onze
wegkunstenaar bedankt voor het veilig thuis brengen in ons stadje
Sneek. Hopelijk tot 2018.

ADVERTENTIE:

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

Vakanties zijn bijna voor bij en het wordt
spannend hier.
Het 9 Nationaal Speelfilmfestival voor
amateurfilmers in Sneek komt steeds
dichter bij. Elk jaar worden de Speelfilms
professioneler. Je kunt eigenlijk niet meer
spreken van amateur filmers, maar beter
van Non Professionele filmers.
Dank aan de gemeente “Súdwest Fryslân”
Zij zorgen er voor dat wij elk jaar weer subsidie krijgen. Dit jaar
krijgen we ook van de P.W. Jansen Stichting een mooi bedrag en zo
kunnen we opnieuw de prijs laag houden.
Je Speelfilm op groot zaalbreed doek te zien in een bioscoop s
toch geweldig. Film waar je maanden of misschien jaren aan heeft
gewerkt.
Veel medewerking voor Lunch van restaurant “Aan de Gracht”zij
verzorgen de lunch in de bioscoop.
Ook ons programma is klaar en er komen mooie club avonden aan.
Werkavonden, filmmontage, creatieve titels maken, speelfilmpje.
Ook opnamen voor het groene doek staat weer op het programma.
Op 3 oktober hebben we Open Podium. Dan komen leden van alle
filmclubs uit het Noorden bij ons op bezoek.
31 oktober komt Lennart Rodenhuis mediaproducties bij ons zijn
documentaire laten zien. Waar hij verschillende prijzen mee heeft
gewonnen. Is een Open avond en iedereen is welkom.
12 december is een extra clubavond. Film avond voor iedereen
We laten dan mooie films zien zoals: natuur, speelfilm, documentaire,
vakantie films. Bekijk onze website voor meer informatie.
1.september begint ook de film montage
weer op vrijdagochtend in
De Spil. Wij
helpen je om S8 films om te zetten, film
montage, titels, en alles wat met film te
maken heeft. We monteren met Magix en
Pinnacle.

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
J. v. Dijk 06-51275058
Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen
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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.

Deze keer een foto uit de serie Weerspiegeling. Deze foto heb ik op
Facebook gevonden. Foto van Marjolein de Boer Muller.
facebook.com/fotoclubdespil

Ouderensoos

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 !

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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De ouderensoos gaat weer van start op
woensdag 6 september om 14.00u.
We hopen dat u allen weer van de partij
bent.
Nieuwe leden van harte welkom, u kunt
vrijblijvend een middag komen kijken.
De sooscommissie.

info@fotoclubdespil.nl
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Instuif

Sportnieuws
Frans Soepboer

volleybal

fransenmirjam@ziggo.nl

0515-424622

Gea v/d Molen secretaresse

geavdmolen@gmail.com

06-25454979

Hilda Boot

badminton

hildaboot@hotmail.com

06-39214136

Lisa Wierda

penningmeester

famwierda@telfort.nl

0515-416988

Beste Sportliefhebbers,
Het nieuwe sport jaar dient zich weer aan. We hopen dat een ieder
van jullie een goede vakantie heeft gehad. Vanaf 4 september kan
er weer volop worden genoten van sport en spel in de spil.
Mochten er nog mensen geïnteresseerd zijn om aankomend jaar
aan te sluiten bij een van de sport of spel activiteiten (zie het
overzicht elders in deze krant) dan kan je je aanmelden via onze
penningmeester Liza Wierda (famwierda@telfort.nl).

Wij wensen iedereen namens de sportcommissie een geweldig
sportief jaar toe.
Groet
De sportcommissie

Hallo allemaal
Zoals jullie weten beginnen wij weer op 4 September met de
INSTUIF
Dan gaan we weer gezellig klaverjassen, voor die gene die weer
thuis zijn van de vakantie of niet weg zijn geweest.
Als jullie dan komen dan heeft de foyer een nieuw jasje gekregen
De schilders zijn druk bezig en er komt een nieuwe kleur vloer in.
We zullen zien of jullie deze opfris beurt ook mooi vinden.
Ik moest er even aan wennen, maar het is nu geweldig geworden.
Ook namens Anton en Roelie zien wij elkaar dan weer
groetjes Coby.

ADVERTENTIE:

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
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Kantine

ADVERTENTIE:

Zoals jullie het al hadden begrepen beginnen wij weer 4 SEPTEMBER
met al onze activiteiten.
En staan wij als kantine medewerkers weer voor U klaar. (Er kunnen
nog wel een paar medewerkers bij)
Hier hebben nooit genoeg van en als U onze Gast Dame of Gast Heer
zou willen zijn.
Meld U dan aan bij onderstaand persoon. En wij hopen dat U een
fijne zomer en evt een mooie vakantie hebben gehad.
En dat we er weer fris tegen aan kunnen met z,n allen. Zodat wij met
z`n allen er weer een mooi seizoen van kunnen maken.
Kantine beheer Coby Volberda 415426

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
12
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Van de Evergreens

AED

Het zingen gaat weer los na de vakantie voor het gemengd koor
Evergreens.
Het koor moet op donderdag 31-8 meteen weer vol aan de bak,
want er zijn in september (al) weer 2 optredens te verzorgen.
Zaterdag 9 september presenteert het koor zich op de (Fr)uitmarkt
op het podium in het Atrium te Sneek van 11.30 – 12.00 uur.
Donderdag 21-9 verzorgt het koor een optreden in de Ielanen te
Sneek.
Dit jaar wordt er nog en kerstoptreden verzorgd in de Spil. Voor
2018 gaan we ons niet op de kerst richten, maar op het “gewone”
repertoire. Voor januari 2019 staat er een Nieuwjaarsconcert op de
rol in de Spil.
Kerst: donderdag 16-12 verzorgt het koor een optreden in
Greunshiem te Leeuwarden en op 2de kerstdag in de Spil een
familieconcert van 11.00 – 13.00 uur.

Belangrijk ! AED herhalingscursus.

Van de Evergreens

Op donderdag 2-11 verzorgt het koor een optreden in Suderigge te
Lemmer.
Voor de koorleden lijkt het allemaal gesneden koek, maar er moet
goed geoefend worden en daarnaast moet het ook leuk blijven.
Onder de bezielende leiding van onze dirigent Johan Velthuis wordt
geprobeerd het onderste uit onze kan te halen. Daarbij worden we
ondersteund door de professionele pianist Albert Jan de Boer. Bij een
aantal nummers wordt er door een aantal koorleden op een basgitaar
en de drums gespeeld.
Lijkt het de lezer van dit stukje ook leuk om bij een koor te zingen,
sopraan – alt – tenor – bas, kom dan eens vrijblijvend langs op de
donderdagavond in de Spil (wijk Tinga te Sneek) van 19.45 – 22.00
uur. Kunnen zingen is een pre, gezelligheid is een must.
Contact: Ria Visser, 0515-858811 of mdmvisser@live.nl

Op maandag 25 september wordt in de Spil weer een
herhalingscursus AED! Gegeven.
De cursus begint om 19.30 en wordt gegeven door Gert-Jan
Kwant.
Opgave bij het secretariaat er kunnen maximaal 20 deelnemers
meedoen, Het bestuur.

ADVERTENTIE:

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

Wij komen bij u thuis
voor alle soorten zorg en
ondersteuning, overdag en
‘s nachts.

Website: www.evergreenssneek.nl of facebook:
facebook.com/EvergreensSneek.nl

Wijkverpleegkundige Henny Engelman
Tel.nr.: 0515 - 46 13 38
TeamSneekDeBrekken@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Misschien tot ziens
Gert Verschoor, koorlid

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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Schilderen

ADVERTENTIE:

Hallo schildervrienden!!
De zomervakantie zit er weer op. Helaas voor degenen die er een
vroeg opgenomen hadden, liet het weer hen danig in de steek!
Gelukkig heeft het later alles weer goed gemaakt en ons toch steeds
iedere keer met een stralende dag verwelkomt.
Wanneer dit boekje bij u in de bus valt, zijn wij reeds met de nieuwe
schildercursus begonnen, t.w. op dinsdag- 18 en vrijdagmiddag 21
September van 13.30 – 15.30 uur.
Na een uitbundige begroeting zette een ieder zich aan het werk.
Ook mochten wij een nieuw gezicht verwelkomen. Natuurlijk werd
er onderhand veel verteld over de vakantieperikelen en leuke
samenloop van omstandigheden.
Er werden verschillende onderwerpen gekozen van foto’s die in de
vakantie zijn gemaakt, waaronder prachtige berglandschappen. Ook
op internet wordt naarstig gezocht naar een leuk onderwerp. Zo
ontstaat er een grote verscheidenheid aan onderwerpen.
De nieuwelingen krijgen vaste onderwerpen die betrekking hebben
met het lesmateriaal. In de eerste 10 lessen worden de beginselen
van het schilderen bijgebracht. Zoals hoe maak ik een compositie,
hoe is de eerste opzet, waar moet ik beginnen. Wat is lijnperspectief,
hoe krijg ik diepte….enz. Het onderwerp wordt kort besproken en
genoteerd en daarna krijgt men een opdracht om na te schilderen.
Ook de verschillende technieken worden uitgelegd. Met aquarel moet
je heel anders beginnen dan met acryl. Verder worden er onderhand
nuttige tips gegeven, zoals: hoe behandel ik mijn kwasten, hoe houd
ik de doppen goed op mijn verftubes enz.
We hebben twee leuke groepen van elk zo’n 10 cursisten. Alle
cursisten komen bijna elk seizoen met plezier naar de cursus. Voor
hen is het een gezellige middag uit. Onder het schilderen wordt er
thee gedronken en ze zijn zo enthousiast bezig, dat zij zich geen
pauze gunnen. Veel cursisten hadden nog nooit een penseel in
handen gehad. Met de begeleiding van de docent hebben zij al die
prachtige schilderijen gecreëerd Wanneer u in de buurt van de Spil
komt, neem gerust een kijkje in de Grote Zaal. Daar is het werk van
de cursisten ten toon gesteld. Bovendien mag u gerust
op de dagen dat er les wordt gegeven (zie boven)
langskomen om een kijkje te nemen.
Heeft u interesse? Bel dan naar onderstaand
telefoonnummer.
Sietske Kuijpers
Tel: 0515 412946
16
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Sjoelkrant

U i t s l a g;

Sjoelkrant Najaar 2017 met Weromblik !
Hallo beste lezers en lezeressen van wederom een bijdrage voor de
afdeling sjoelen in de SPIL.
Wij hebben ons afgelopen seizoen met een heerlijk buffet afgesloten,
georganiseerd door Carla Kliffen!
Na het etentje zijn wij gaan “koppel-sjoelen” d.w.z. steeds is door
onze wedstrijdleidster Dicky ėėn sjoeler van de categorie > 110
gekoppeld aan iemand van de groep < 110 en i.p.v. 3 x werpen kon
maar 2 x gegooid worden, zodat de 2e speler moest proberen de
rest-schijven in de “poortjes” te gooien en dat werd als een leuke
afwisseling bij ‘t sjoelen ervaren!
Zo nu bent u weer bijgepraat !

1e prijs en wisselbeker ; Sjef Swaalf
2e prijs ; Yvonne Swaalf
3e prijs ; Wiepie van Oosten
(waarbij vermeld moet worden dat het verschil slechts 1
punt was bij de nummer 2 en 3 !!!!!!)
De start van het nieuwe seizoen is gepland rond de 11e september
en zal ik in de volgende editie, als vanouds de tussenstanden voor
de competitie na de 1e periode in het krantje opnemen, want ja u
wilt wel bijblijven m.b.t. de vorderingen van onze sjoelers, ja toch?

Tijdens de pauze werden de uitslagen over de gehele competitie
bekendgemaakt met als topper ; Diny Spijker, die zowel de hoogste
score als wel met de wisselbeker ging strijken ; Proficiat!! de 2e
plaats was voor Margriet en de 3e plek voor Atsje de Boer, en deze
sjoelsters sjoelen allemaal in de categorie < 110, zo blijkt dat deze
groep een geweldig resultaat heeft behaald t.o.v. de groep die het
eigenlijk beter zou moeten doen.... ha.. ha !!

Uw sjoel-korrespondent

ADVERTENTIE:

Tevens zijn tijdens de uitreiking van de prijzen de nieuwe
“gemiddelden” bekendgemaakt en zoals bleek, iedereen was
gestegen en dus... moeten we nog beter ons best doen, het is maar
dat je ‘t weet, ja toch!

/..
En dan natuurlijk de jaarlijkse afsluiting van het sjoelseizoen met
de zogenaamde SUPERCUP ( ooit beschikbaar gesteld door C1000)
die deze keer werd gehouden op 1,3 en 9 mei, waarbij 3 leden van
sjoelclub Balk ook meesjoelden.
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ADVERTENTIE:

In Memoriam
Na een noodlottig fietsongeval op 10 juli, samen met haar man
Cees, en daarna 10 dagen in coma te hebben gelegen tussen
hoop en vrees in het UMCG is Jet Postma-de Vries op 76 jarige
leeftijd overleden.
Zij badmintonde bij onze groep op de Dinsdagavond van
19.00-20.00 uur.
We zijn diep geschokt nu wij afscheid van Jet hebben
moeten nemen.
We zullen haar enthousiasme en sportiviteit missen.
We wensen Cees (die ook bij onze groep badmintont)
veel kracht en sterkte toe.
De badminton vrienden van de Dinsdagavond.

ADVERTENTIE:

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

Sportrooster
DAG

Iedere maandag:
		Pilates				09.00-10.00
		Pilates				10.15-11.15
		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			14.00-16.30
		
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

TRAINER/STER ADRES

TELEFOON

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

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

GROTE ZAAL

MAANDAG
09.00-10.00

Pilates

10.15-11.15
15:00-17:45

Pilates
Mirjam Klip

20.00-21.00

Mirjam Klip

21.00-22.00

Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-33741884

Kinderdansen

06-33741884

Salsa

06-20532407

Aerobic

WOENSDAG

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

18.45-19.45
19.45-20.45

Pilates
Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-20532407

Aerobic

Vergaderingen
Beleggingsclub
Wijkpanel Tinga
Sportcommissie
Koorvergadering
Bestuursvergadering
Barvergadering
22

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)
September 2017

DE SPIL

DE SPIL

September2017
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ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
24
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