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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
Wim Hoexen
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
426172
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

Beste mensen,
dit is voortaan de aanhef voor het artikel in de Wijkkrant. Omdat we
gender neutrale taal moeten spreken.
In 2017 hebben we de toezegging gekregen dat de Spil op de huidige
locatie blijft. Nu is het onze taak een keuze te maken tussen kopen
of huren. Naar mijn mening is huren de beste optie en is het de
verantwoordelijkheid van de gemeente om achterstallig onderhoud
te gaan plegen. Momenteel worden er Prefab woningen naast de Spil
geplaatst, het wordt best een leuk complex. Eind februari is er een
kennismaking in De Spil. Zodat we de mensen bij De Spil activiteiten
kunnen betrekken.
Wij zullen in 2018 nieuwe activiteiten moeten ontwikkelen, dus is het
aan de jongeren 30/40+om met ideeen en voorstellen te komen.
Jan-Bernard.

Spreuk van de maand:
Deadlines; daar ben ik dol op.
Ik hou vooral van het zoevende
geluid dat ze maken als ze
voorbij vliegen.

ADVERTENTIE:
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Kienen Kienen Kienen

Van de redactie

Elke 2e vrijdag van de maand

Hallo iedereen,
2018 alweer. Inmiddels al een maand oud. En wat is er in die maand
tijd al veel veranderd. In dit boekje een paar foto’s van de Tiny
houses die naast De Spil komen te staan. Ehh al voor een gedeelte
staan. Ik heb begrepen dat er wat verwarring is ontstaan over de
boekjes.
Het is echter al 4 jaar zo dat er 8x per jaar een wijkkrant uitkomt.
Waarbij het boekje van december en januari (kopij aanleveren
voor 15 november!) zijn samengegaan in één boekje. De overige
maanden zijn september, oktober, november, februari, maart, april
en mei. Het laatste boekje voor de grote vakantie is dus die van mei
(Kopij aanleveren voor 15 april!).
Groetjes Karin Calf
redactie Wijkblad De Spil,
redactie@despilsneek.nl

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur
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.

wijkverenigingdespil

Op vrijdag 6-4-2018 is de jaarvergadering van de wijkvereniging.
Eén van de onderwerpen is huur/aankoop van ons wijkgebouw. Wij
hebben uw oordeel nodig.
Gert Verschoor, secretaris.

De Kiencommissie.
ADVERTENTIE:

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

Oproep voor commissies

Niet vergeten om voor 28-2-2018 je jaarverslag over 2017 in te
leveren bij de secretaris van de Spil, secretariat@despilsneek.nl
Bij voorbaat dank,
Gert Verschoor, secretaris
Februari 2018

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 weer te ontmoeten op vrijdag 9
februari a.s.
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuke
avond hebben. De volgende kienavond is op vrijdag 9 maart.

Oproep aan alle leden van wijkvereniging de Spil.
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ADVERTENTIE:

De 1e clubavond is al weer achter de rug.
Op die avond hebben we een film ingesproken en dat gaat zo
maar niet hebben we ontdekt. Goede voorbereiding is het halve
werk. Wil je het goed doen dan zul je alles
op elkaar moeten afstemmen. De lengte
van het beeld en de lengte van je tekst.
Was een leerzame avond en iedereen zal er
mee aan het werk gaan.
Op de komende clubavond gaan we het
resultaat bekijken en behandelen we de
camera techniek.
De knoppen, belichting en standpunten.
De eerste clubavond in februari is een avond “muziek”.
Zoek bij bepaalde beelden een bijpassend stukje muziek. Wordt
vast een leuke interresante avond. Ook filmen voor het groene doek
staat weer op het programma.
6 Maart een OPEN FILMAVOND.
Normaal hebben we die in december,
maar in december is het altijd koud
en ga je savonds niet graag de deur
uit. Wij hopen in maart dan ook nog meer bezoekers te binnen te
krijgen. Gratis toegang!!! Kijken naar de mooiste korte films.
Schrijf de datum in je agenda en kom....
7 oktober 2018 houden we voor de 10 keer het Nationaal
Speelfilmfestival en ook nu weer in Cine Sneek. Een schitterende
locatie voor film. Het is een jubileum jaar en gaan daar extra
aandacht aan schenken. Dat wordt brainstormen.
Vergeet niet af en toe te kijken op onze Facebookpagina en op de
website. Daar staat over het algemeen het laatste nieuws op.
Op de vrijdagochtend is in de Spil al jaren een filmmontage groep
bezig. Onder begeleiding kan je, je fims monteren en bewerken. Ook
worden er S8 films over gezet en soms ook videobanden.
Heb je vragen of wil je ook iets aan je al je film materiaal doen.
Kom vrij blijvend langs.
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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 Nachtfotografie. Deze foto heb ik op
Facebook gevonden. Helaas stond de naam van de fotograaf er niet
bij.
facebook.com/fotoclubdespil
ADVERTENTIE:

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 !

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

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

geavdmolen@gmail.com

06-25454979

Hilda Boot

badminton

hildaboot@hotmail.com

06-39214136

Lisa Wierda

penningmeester

famwierda@telfort.nl

0515-416988

Beste Sportliefhebbers,
Allereerst wensen we een ieder een geweldig 2018 toe.
Het nieuwe jaar is begonnen en alle sport activiteiten draaien weer
op volle toeren.

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.
De sport commissie.

Vanaf november is er een afspraak gemaakt dat bij alle sporten een
juiste warming up gedraaid worden. We hopen op die manier dat de
blessures die er het afgelopen jaar bij menigeen ontstaan zijn op
deze wijze terug te dringen.
We hopen daardoor ook dat de sporters op deze manier nog langer
fit en gezond zijn of haar sport kan blijven beoefenen,

ADVERTENTIE:

Verder herhalen we het volgende :
De sporten die we geven in De Spil moeten toegankelijk zijn voor
een ieder die plezier haalt uit het sporten. Leeftijd en niveau mogen
geen belemmering zijn om voor een ieder om in team verband
wekelijks te bewegen.
We hopen met bovenstaande doelen dat een ieder gezellig en gezond
zo lang mogelijk kan en wil deelnemend aan zijn of haar sport.

Fysiotherapeut Amarins Herrema

Groet
De sport commissie

Ook fysiotherapie aan huis!

0515 – 411552
Lemmerweg 43, 8608 AA Sneek
www.fysiopand43.nl
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Schilderen

ADVERTENTIE:

Als dit boekje bij u in de bus valt, zijn wij al met de voorjaar cursus
begonnen. Helaas komen er geen boekjes meer in de maanden
December en Januari. Dus geen goede wensen meer voor het Nieuwe
Jaar voortaan. Ook moet ik in het boekje van November al de
datum vermelden van de cursus in Januari. Hopelijk dat het boekje
dan niet al in de papiercontainer is verdwenen.
Wij zijn dus op dinsdag- en vrijdagmiddag 16- en 19 Januari 2018
met de cursus begonnen. Gelukkig zitten wij nu vol en staat mijn
telefoonnummer in elk boekje, zodat een ieder die graag een
middagje kunstzinnig en relaxed bezig wil zijn mij kan bellen. Ook is
er een website van mij te zien op de site van de Spil.
Ondanks dat het te laat is wens ik een ieder dit jaar een grote V.
De V van Vriendschap, Vreugde, Verdraagzaamheid, Vrede en heel,
heel Veel liefde.
Ook namens de cursisten,
Sietske Kuijpers- van Wijk
Tel: 0515 412946
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Tiny Houses naast De Spil
De eerste van twintig kleine, verplaatsbare woningen is vanmorgen
geplaatst bij wijkgebouw De Spil in de wijk Tinga in Sneek.
De zogenaamde ONE-woningen, een concept van Heijmans,
zijn compact en slim ingerichte huisjes. De 39 vierkantemeter
woonoppervlak is verdeeld
over twee woonlagen.
Alle benodigde faciliteiten
zijn aanwezig. Zoals
een keuken, badkamer,
woonkamer, slaapruimte,
eigen voordeur en
buitenterras. De woning is
all electric.

Foto: Hendrik Huitema

Foto: Simon Bleeker
Foto’s: Hendrik Huitema
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ABC

Kinderdisco

Er is eigenlijk niet zoveel te schrijven.
We hebben een fijne, drukke December maand achter de rug.
Gezellige Sinterklaas morgen, een lezing over spieren bij ouderen,
bloemschikken met Jan Brandsma en Tineke Faber, erg leuk.
Onze Kerstmorgen is ook altijd mooi.
December is wel een fijne maand, het is in huis gezellig met de
kerstboom, lichtjes aan, wat lekkers bij de koffie/thee...
En dan is het weer Januari en beginnen we weer met onze
activiteiten.
Trouwens wij kunnen bij al onze groepen wel nieuwe leden
gebruiken.
Neem maar eens contact op met Trudy Müller 413265.

Zaterdag 17 februari 2018
Tijd: 19.00 tot 22.00

Allemaal veel succes bij de Yoga, maandagavond gym,
woensdagmorgen ABC en donderdagmorgen senioren gym.

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Kantine
Hallo Allemaal.

Iedereen is welkom.

Zoals jullie weten zijn Leo en Cora op wintersport, tegen de tijd dat
de wijkkrant uit komt zijn ze al weer thuis.
Maar te laat om een stukje te schrijven dus doe ik het nog eenmaal.
Per 01-01-2018 ben ik gestopt met het regelen van de kantine
Leo heeft mijn taak overgenomen En daarbij wens ik hem heel veel
succes. Ik blijf hem waar het kan steunen, maar na 20 jaar is het wel
mooi geweest.
Als je er iets voor voelt om gastheer/vrouw te willen zijn, meld U dan
aan bij Leo Brouwer of bij een van de bestuursleden. Wij helpen U
graag verder. De volgende keer mag Leo zijn verhaal doen.
Groetjes aan allen die mij altijd hebben gesteund.
Bedankt en tot ziens in de Spil.
Coby Volberda
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Instuif

ADVERTENTIE:

Hallo allemaal
Hier een kort verslag van de instuif.
Op de maandagmiddag verloopt alles prima en wij hebben dan ook
een goede opkomst steeds.
Alles kan altijd beter, zo ook hier bij de instuif dus als je fam: buren
of vrienden hebt neem ze mee.
Ze kunnen altijd een keer komen om te zien of ze het leuk en
gezellig vinden.
En evt daarna lid worden dus schroom niet en vraag of ze
klaverjassen kunnen.
BAAT HET NIET HET SCHAADT OOK NIET.
Lees verder in de wijkkrant alles over de marathon.
gr van de comm: R A C.

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.
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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Van de Evergreens
De kop is eraf.
Wij zijn weer begonnen met zingen. Wij gaan druk aan de slag voor
ons voorjaarsconcert. In februari hebben wij een Idols avond om
stemmen uit te testen en voor de lol om ongedwongen met elkaar te
kunnen zingen.
Wij zien met een goed gevoel terug op ons kerstconcert 2017. Of dit
het laatste kerstconcert is geweest, de tijd zal het ons leren.
Ons eerste opreden zal zijn op donderdag 8-3 in de Parkflat te Sneek
van 19.30 – 21.00 uur.
Verdere optredens zijn:
- Zondag 8-4 voorjaarsconcert in de Spil 16.00 – 18.00 uur
- Zaterdag 28-4 Bonefatiushuis te Sneek 15.00 – 16.30 uur
- Zondag 6-5 een gezamenlijk optreden met het Prokkelkoor te
Leeuwarden.

Kabelkrant

Sinds korte tijd verzorgen Anton Romberg en Hendrik
Huitema van de fotoclub het up to date houden van de
kabelkrant (televisie in halletje en foyer)
Dus mocht een van de commissies of redaktie een
evenement organiseren of iets dergelijks kunnen wij dit
op de tv plaatsen.
A. Romberg -- foto@fotoclubdespil.nl
H. Huitema -- info@fotoclubdespil.nl

Wij zijn op zoek naar stemmen, het liefst sopranen, tenoren en
bassen. En als het even kan jong van leeftijd. Maar verder is een
ieder van harte welkom om te komen zingen bij ons koor. Elke
donderdagavond oefenen wij in het wijkgebouw de Spil in de wijk
Tinga van Sneek.

ADVERTENTIE:

Zingen is goed voor het brein en het houdt je jong.
Bezoek ons op de website: www.evergreenssneek.nl of like ons
op Facebook: facebook.com/EveergreensSneek.nl
Misschien tot ziens bij één van onze optredens of bij het meezingen.
Gert Verschoor, koorlid
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Sjoelkrant
Sjoelkrant EDITIE december/januari 2017/18
Wij wensen een ieder een gezond 2 0 1 8 toe met alles wat daarbij
hoort !! Hierna volgt nog een kleine terugblik...............
Wij hebben op 14 november 2-17 zoals in het vorige krantje vermeld
de “Derby” club BALK tegen DE SPIL gehad.
Helaas waren de resultaten niet je dát, maar het was gezellig en we
mogen trots zijn op 2 onzer leden die toch nog een positieve wending
gaven aan de sjoel-avond ; nl. Margriet die met de 1e prijs en Wiepie
die met de 2e prijs ging strijken...!
Op 11 december hadden wij ons jaarlijkse “etentje” in gezellig
club-verband, georganiseerd door ( natuurlijk) Carla !!
Dus dat kan niet stuk, heerlijke soepen en salades hmmmmm!
En daardoor sloten wij enigszins feestelijk op 18 december de
sjoelperiode af ( Dicky was ook nog jarig) .
De uitslag van de nu afgesloten periode en stand is als volgt:
als 1e ; van de groep > 110 Leo, gefeliciteerd !!
De tussen-stand voor de groep > 110 is na 8 januari 2018:
Plaats:

Naam:

1

Wiepie

368

2

Diny

333

3

Margriet

230

4

Siemen

219

5

Roelie

192

6

Coby V

168

7

Hinke

165

8

Antje

140

9

Johan

124

10

Cobie J

35

11

Bokke

x

12

Atsje B

x

Wij zijn aan een nieuwe sjoel-periode begonnen, waarbij ik toch wel
even een bijzondere anekdote moet vermelden;
normaliter liggen er bij elke bak 30 schijven ( 6 stapels van 5) maar
wij hadden 2 sjoelers waarvan de ene met 25 stenen aan het sjoelen
was en de andere met 35, ook de aanzittende juri-leden hadden
niets in de gaten... nou...nou enfin overspelen dus; en opnieuw ging
het fout want een van de sjoelers nam de 5 schijven mee naar de
andere bak en zo was het aantal weer verkeerd.. hoe zo “bij de les
zijn”? onze wedstrijdleidster zal het aantal gegooide punten eerlijk
verdelen.. zo zie je maar weer tellen van je schijven is een “schone
kunst”
En nu is de actuele stand v.d. groep < 110 na 8-1-18;
1

Antje P

592

2

Jan

490

3

Dicky

360

4

Leo

336

5

Carla

332

6

John

186

7

Sjef

28

8

Trientsje

x

9

Yvonne

-225

Jan heeft op 8 januari in 2 beurten 148 Punten gescored !!

1e overall in de competitie 2017/2018 Margriet

3248

2e Roelie

3181

3e Wiepie

3079

4e Diny

2288

5e Atsje B

2035

Ik sluit weer af met de hartelijke groeten namens....
Uw sjoel-korrespondent

De winnaar van de groep < 110 is Wiepie, ook gefeliciteerd!
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Klaverjassen

ADVERTENTIE:

Uitslagen klaverjassen 17 november.
1 prijs Dhr D Wijnja met 6845 punten.
2 prijs Mevr M Koopmans met 6625 punten.
3 prijs Dhr H Dijkstra 6620 punten.
Poedel prijs Dhr A Draaisma met 5539 punten.
De hoogste bom is gespeeld door Dhr L Van Klaveren &Mevr M
Koopmans met 2307 punten.
De laagste bom is gespeeld door Dhr J Ketting & mevr S Klinkenberg
met 985 punten.
Het was een gezellige en sportieve kaart avond .
Tot de volgende kaart avond.
Rienk& Lies

Hallo beste klaverjassers
Hier het laatste nieuwste bericht over de klaverjas marathon.
Anton, Roelie en Lies en Coby hebben de draad weer opgepakt.
ZATERDAG 10 FEBRUARI EEN KLAVERJASMARATHON TE HOUDEN IN
DE SPIL.
INLEG IS € 15.00 PER PERSOON MET DAARBIJ 2 SOORTEN SOEP EN
DIVERSE BELEGDE BROODJES.
Om half 10 wordt U verwacht en staat de koffie met iets er bij voor U
klaar.
Om tien uur beginnen we met de MARATHON 3 bomen verplicht en
na de lunch 4 bomen gewoon.
DEZE MARATHON IS VOOR ZOWEL LEDEN ALS NIET LEDEN.
JE KUNT JE OPGEVEN TOT 5 FEBRUARI MAANDAGMIDDAG 14.00
CONTANTE BETALING OF BIJ EEN VAN ONZE COMM LEDEN VAN DE
INSTUIF.
WIJ EINDIGEN OM CIRCA 17.30 MET DE PRIJS UITREIKING.
TOT ZIENS EN ZEGT HET VOORT.
24
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Agenda

Sportrooster

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
		
(Iedere laatste woensdag v/d maand is er kienen)
		
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

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

Valkstraat 26

426101

Volleybal H

20.00-21.00

Robert Klees

Zeskanter 48

423585

Volleybal D

21.00-22.00

Robert de Jong

Pinksterbloem 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

Fiigeawei 23

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

06-33741884

Salsa

06-20532407

Aerobic

WOENSDAG
19.45-20.45

Pilates
Irma Brouwer

Distelvlinder 4

06-20532407

Aerobic

Vergaderingen
Beleggingsclub
Wijkpanel Tinga
Sportcommissie
Koorvergadering
Bestuursvergadering
Barvergadering

Februari 2018

Kinderdansen

18.45-19.45

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

26

Distelvlinder 4

06-33741884

DE SPIL

DE SPIL

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)
Februari 2018
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ADVERTENTIE:

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
28
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