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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 NOVEMBER !

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Bar Leo Brouwer 06-42906524
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Wim Hoexum 426172
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
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 Dolf de Boer 06-23870855
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de voorzitter

Allereerst wil ik jullie een leuk nieuwtje vertellen! Donderdag 11 
oktober heb ik een nieuwe BRIL gekregen, je zult je afvragen is dit 
nu zo bijzonder? Ja Dat is het, op deze BRIL zit een kleine camera 
gemonteerd. Als ik nu een artikel in de wijkkrant (Lees) wordt er van 
de tekst een foto gemaakt, dan wordt de tekst gelezen en wordt de 
tekst in woorden omgezet. Op deze manier kan ik op een ontspannen 
manier boeken, kranten en tijdschriften beluisteren!

Er zijn een aantal bijzondere activiteiten geweest.
 Op 12 september hebben Mirjam en Stef een uitleg gegeven  
 over de nieuwe privacy wet. (Zie ook elders in deze wijkkrant)
 Op 1 oktober is onze jaarlijkse instructie avond geweest   

voor de AED er waren 14 leden.
 Op donderdag middag wordt er enthousiast gerepeteerd   

door ons nieuwe kinderkoor.
 Donderdag 18 oktober start KOORPROJECT Mensen die   

willen ontdekken of zingen in een KOOR iets voor ze is.   
 Kunnen zich voor TIEN weken inschrijven. Tijdens het   
 project wordt nieuw repertoire ingestudeerd en afgesloten   

met een CONCERT!
 Op zondag 7 oktober heeft de Video club het jaarlijkse   

Amateur Film Festival georganiseerd . Met veel succes!
 Onze Toneelgroep AMATO heeft een nieuw toneelstuk op   

het repertoire gezet, het is de bedoeling dat het stuk op de  
 PLANKEN komt in het voorjaar van 2019
 De nieuwe Biljarts zijn al goed ingespeeld! En de    

Biljartcommissie gaat dit najaar nog Leuke Toernooien   
 organiseren!

JA U LEEST het GOED “DE SPIL” is volop in beweging!
JAN-BERNARD TERPSTRA.

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Geduld is iets wat men het 

hardst nodig heeft als het op is !
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AVG

Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 9 november 2018

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

We gaan weer beginnen:
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 weer te ontmoeten op vrijdag 9 
november 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 14 december.

De Kiencommissie.     

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Oproep, oproep, oproep, oproep

Er wordt gezocht naar 2 personen, mannen en/of 
vrouwen, die de drukker van de wijkkrant Jan Mous 

willen/ kunnen assisteren. 
Inlichtingen bij Jan Mous, mori@home.nl

Is de wijkvereniging AVG-proof?

Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds 25 mei 
dit jaar van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese 
Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dit geldt ook voor 
de wijkvereniging, inclusief alle commissies groot of klein. Wie 
ook maar iets doet met persoonsgegevens van derden hoort 
aan te tonen welke gegevens en hoe er mee omgegaan word.                                                              
Om de AGV binnen de wijkvereniging te borgen is er een oproep 
gedaan aan alle commissies en is er 11 september een informatie 
bijeenkomst gehouden voor alle commissies. Er is uitgelegd hoe om 
te gaan met persoonsgegevens van derden en dat het algemeen 
bestuur van de wijkvereniging dit graag bevestigd wil hebben van 
elke commissie. Enkele commissie hebben nog niet aangegeven 
hoe omgegaan wordt met AVG, hiermee nog het verzoek dit aan te 
geven.   
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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!

Deze keer een foto uit de serie Landschappen. De hele serie staat op 
de Facebookpagina van Fotoclub de Spil. Fotograaf: Fokke Lanting
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Dolf de Boer volleybal aukjedolf@zonnet.nl 06-23870855

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

Sportnieuws

De sport is alweer 2 maanden onderweg.

Zo in september, begin oktober is het toch altijd weer spannend, hoe 
het nieuwe seizoen zal worden.
a) Komen ze allemaal terug?
b) Hoe is de stemming na zo’n prachtige zomer?
c) Hoe enthousiast gaan we er weer tegen aan?

Daarom hebben wij op 9 oktober j.l. weer onze maandelijkse 
kadervergadering gehouden. Gelukkig kunnen we stellen dat volgens 
iedereen de steming er meteen weer goed inzit en er dan weer 
lekker fanatiek gesport wordt. Tot zover goed nieuws!

Maar!! Zoals ook al vermeld in ons vorige wijkkrant slaat de 
“vergrijzing” toch wel wat toe is ook de mening van een aantal 
trainer(sters). Het geen resulteert in het totale sportledenbestand 
nu nog 250! sporters aktief zijn, vorig seizoen waren dit er nog 280. 
Dus kortom we moeten aktie ondernemen om niet verder in leden 
te dalen. Dus pak je buur(vrouw) of kennis om mee te gaan sporten 
in de Spil en dat slechts voor €49,00 het gehele seizoen. de Jeugd 
betaald slechts €30,00.

Maar uiteraard zitten wij als sportcommissie ook niet stil.

Overleg bestuur/sporten en buurtsportcoach.

Dhr. JB Terpstra, Dolf de Boer en de dames Miranda Veenstra en 
Karin Batleram, als zijnde de gemeentelijke sportcoaches voor het 
gebied Tinga/Duinterpen hebben op 20 september jl een gesprek 
gehad over de mogelijkheden van het sporten in “De Spil”. Er 
werd erg ingespeeld op de vraag wat kunnen we ook overdag in 
de “lege”sportzaal organiseren. Maar helaas is de sportcoach niet 
inzetbaar om zelf aktiviteiten op te zetten. Hun doel is ondersteuning 
aan reeds bestaande verenigingen en niet om een concurrent te 
worden van wat er al is.

Er is nu afgesproken:
Miranda en Karin stellen hun netwerk op de hoogte van de 
aktiviteiten en mogelijkheden in “De Spil”. De buurtsportcoach gaat 
een flyer ontwerpen met het beweegaanbod in de Spil. Deze wordt 
verspreid via bijv. de gebiedsteams, huisartsen, Poeisz en Jumbo. 
Tevens zal er onderzocht worden of er behoefte is van verschillende 
partijen en inwoners in de wijken Ting/Duinterpen en Brekken.

We hopen op een mooi resultaat na dit informatief 1ste gesprek 
tussen de gemeente (soprtcoaches) en “De Spil”. 
We houden jullie op de hoogte.

De sportcommissie
Dolf de Boer

Volleyballen op donderdagavond in De Spil

Op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur spelen we met een 
gezellige groep recreatief volleybal. Na een seizoen waarin we 
elke keer met voldoende spelers waren zijn er dit seizoen helaas 
enkele spelers afgevallen door drukke andere bezigheden op de 
donderdagavond. Ook zijn er regelmatig enkele mensen met een 
goede reden om soms niet te kunnen door werk of gezondheid.

 Daarom zoeken we versterking van enkele recreatieve volleyballers 
om onze groep te versterken. We zijn een gemengde groep in de 
leeftijd tussen de 20 en 65, die leuk recreatief spelen. Echte ervaring 
is niet nodig, dat leer je wel door gewoon mee te doen.
Voor een paar euro per week ( incl. lidmaatschap van de 
wijkvereniging) ben je sportief en gezellig bezig.

Lijkt het je leuk om een keer mee te spelen om te kijken of het wat 
voor jou is neem dan even contact met me op.
Wim van der Klauw
06-20180524

Volleybal
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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:

Fys iotherapeut  Amar ins  Her rema
Ook fys io therapie aan hu is !

0515 –  411552
Lemmerweg 43,  8608 AA Sneek

www.fys iopand43.n l

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

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.

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

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

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

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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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:
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Van de Evergreens
Wij starten alweer met het oefenen van het kerstrepertoir, 
terwijl het buiten 23*C is in oktober.

Het koorproject gaat van start op 18-10-2018. 10 lessen voor €30 
met als uiteindelijk doel, kerstliederen te kunnen zingen samen met 
de Evergreens op een aantal kerstconcerten in 2018.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd en zingen, daar kun je van 
“afvallen”. Het is in ieder geval een gezonde bezigheid!! Inlichtingen 
bij Ria Visser, tel:0515-858811 of mdmvisser@live.nl 

Het kinderkoorproject lijkt aardig te lopen, maar kan nog wel leden 
gebruiken in de leeftijd van 7-12 jaar oud. Als u bij het lezen hiervan 
nog kinderen weet of uit eigen kring of van de buren of familieleden, 
schroom niet inlichtingen in te winnen bij Ria Visser (zie hierboven). 
Jong geleerd is oud gedaan.

Het koor Evergreens doet mee met het  Lemster Dickens Festijn op 
zaterdag 15 december van 16.00 tot 21.00 uur. En helemaal in 
Dickens kledij!! Een hele andere outfit dan u van ons gewend bent.
Op zondag 16 december doen wij als Evergreens een gastoptreden 
van 19.30- 20.30 uur samen met het muziekkorps Concordia uit 
IJlst in de Mauritiuskerk te IJlst.

Op zaterdag 22-12 verzorgen wij een kerstconcert in Greunshiem 
te Leeuwarden van 14.30 – 16.00 uur.
En tot slot van het jaar 2018 ons traditionele kerstconcert in de Spil 
op woensdag 26-12 van 11.00 – 13.00 uur met verloting.

U kunt dus op 2 manieren hiervan getuige zijn: als zanger of als 
toehoorder. U beslist. Wij zien in beide gevallen uit naar u.

Inlichtingen: via de website: www.evergreenssneeek.nl of 
mdmvisseer@live.nl of Ria Visser, 0515-858811 of volg ons 
op Facebook: facebook.com/
evergreenssneek

Tot ziens of horens of tot meezingen,
Gert Verschoor, 2de bas in het koor

Ben je op zoek naar een plek om een paar pijltjes te 
gooien?

Ben je misschien op zoek naar meer uitdaging in het darten? Bij 
Wijkvereniging de Spil hebben wij hier alle ruimte voor. Wij zijn bezig 
met het opzetten van een dartvereniging, ben jij tussen de 14 en 20? 
Vind je darten leuk? Dan ben jij wie we zoeken. 

De darttijden zijn op Dinsdag van 19:45-21:15 

De kosten om bij ons te komen darten in De Spil bedragen € 12,50 
per jaar lid maatschap van de wijkvereniging + nog een eenmalig 
bedrag van € 12,50 om lid te worden van de dartclub. Van dit geld 
kunnen wij goed materiaal kopen. 

Wat kan je van ons verwachten: Een ontspannen en gezellige sfeer 
Een gesloten competitie voor een echt wedstrijdgevoel Open en 
vriendelijke mede darter 
Wat verwachten wij van je: Enige kennis van het spel 

Motivatie (er is niks belangrijkers dan de wil om te gooien) Zelf voor 
je eigen pijlen zorgen Een kwartiertje eerder aanwezig voor het begin 

Aanmelden? 
DM het Instagram- account dartendespil, en vraag daar ook gerust 
zo nodig naar informatie.

Darten
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Kinderdisco

Zaterdag 17 november 2018
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Sjoelkrant

Sjoelkrant  seizoen  2018-2019 

We zijn alweer een eind op weg in het sjoel-seizoen en
ondanks het mooie weer gaan we weer lekker aan de bak
om te schuiven met onze schijven, ja ja zo gaat dat hè...
En om u op de hoogte te houden hoe we ervoor staan
geef ik graag de actuele standen van de 2 groepen door:

competitie-stand voor de groep <   110 is :

Plaats: Naam:
1 Roelie 223
2 Margriet 188
3 Johan 161
4 Bokke 153
5 Wiepie 138
6 Atsje B 63
7 Diny 72
8 Atsje B 63
9 Siemen 45
10 Antje -12
11 Cobie -76
12 Coby V -264

( < = lager of minder dan..je kunt er een K van maken)

We zijn alweer bijna aan het eind van de 1e periode
en de standen binnen competitie-verband zijn weer
behoorlijk door elkaar geschud.. maar dat is normaal
want hoe je ook je best doet, je hebt wel eens een
mindere avond toch.. niet in de “flow” of zoiets....!

De competitie-stand 
groep >  110  
1 Leo 234
2 Attie P 132
3 Sjef 54
4 Carla -172
5 Dicky -340
6 John -474
7 Yvonne -570

( > = boven of meer dan)

We hebben  afscheid moeten nemen van onze trouwe sjoelster 
Trientjse Punter die ons helaas is ontvallen wij
wensen haar familie sterkte toe.

Ziekenboeg: Roelie is geveld door ziekte... maar 
volgens Johan slaan de antibiotica goed aan dus 
binnenkort zien we haar weer aan de “bakken” .... 
beterschap hoor!
 

uw sjoel-correspondent....

Bij de vorige versie van de sjoelkrant is er iets mis gegaan met de kopij. Mijn excuses.

De Redactie.
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Verslag van jubileum Speelfilmfestival Sneek 7oktober 2018

Om negen uur zijn we begonnen alles klaar te maken in de bioscoop. 
Het draaiboek Windjammer moest er voor zorgen dat alles op 
rolletjes liep. Nick van CINE bioscoop had de rode loper al uitgelegd. 
De thee en koffie stond klaar met de Oranjekoek. Al vroeg kwamen 
de 1e bezoekers binnen en om 10 uur was de zaal nokje vol. 
Volgend jaar moeten we echt naar een grotere zaal. Charles Storm 
van film club Kleare Kimen uit Leeuwarden deed de opening en 
haalde herinneringen op van de afgelopen 10 jaar. Daarna nam de 
presentator Arjan van Gelderen van de Beiler filmclub het over. 

10.15 uur. 1e blok met 5 films. Arjan kondigde de films aan en 
na afloop van de film was er een kort interview en kregen we 
wat te horen over het maken van de film. Speelfilms maken is 
het moeilijkste op film gebied. Arjan was er goed in, om de juiste 
vragen stellen. Wij als bezoekers kregen op die manier wat meer 
achtergrond informatie en de filmer kreeg ook voldoende tijd om iets 
over zijn film te vertellen. 
13.00 lunch pauze: voor het 2e keer in de foyer van de Bioscoop. 
Perfect! Niemand hoefde naar buiten. Tijd genoeg om ook nog met 
iedereen een praatje te maken. Bedankt Joris van restaurant Aan de 
Gracht en Nick van de Bergh van Cine Sneek.
14.00 uur verder met ons programma. een blok van 7 films te zien. 
Humor, drama. thriller en....... 
Zoals in de ochtend allemaal films met een prachtig verhaal. 
15.00 uur. Korte pauze en stonden lekkere Friese hapjes klaar. 
Gesponsord door Supermarkten Poiesz Sneek.
15.20 uur De laatste 6 films. In dit blok bleek ook de beste film te 
zitten.
17.00 uur. Waren alle films gedraaid en de jury ging in beraad.
17.30 uur. De jury kwam met de uitslagen en maakte de 
prijswinnaars werd bekend.

De Beste film: Dilemma  Auke de Witte  Franeker
Beste Geluid: Een meer van Stilte   Anne Stavinga   
film van videofilmers  Velsen
Beste Camera voering: film  Appeltaart  Joke 
Zandstra  Harderwijk
Beste Actrice: film  Dilemma   Liesbeth Welling. Film 

van Auke de Witte Franeker 
Beste acteur: film  Gerrit Meerkant   Alwin Grijseels, Film van Hay 
Joosten Venlo
De Origineelste: film  Kwestie van tijd    Mentl5 Emile de Gruyter 
Krimpen a/d IJssel
De publieksprijs: film: Dilemma   Auke  Witte   Franeker

Alle bezoekers die op het Jubilerende Speelfilmfestival 2018 waren 
kregen na afloop een miniatuur Waterpoortje en dat werd zeer 
gewaardeerd en vele gingen ook nog mee  naar de overkant van de 
bioscoop voor een buffet bij Sing King Ling. 

We kunnen terug kijken op een hele mooie dag, veel bezoekers, 
mooie films, lekkere lunch, uitstekende locatie met de rode loper. De 
vele bedankjes bevestigde, dat ook dit jaar het Speelfilmfestival is 
geslaagd was. 

Leden Windjammer, partners en vrijwilligers 
hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien 
maar, dan in een grotere zaal. 
Zonder de subsidie en de sponsoren kan het niet 
Speelfilmfestival niet doorgaan.

Hopen in 2019 weer een beroep te mogen doen. 

Bedankt!   Annet Lutz

Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby
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Hallo Klaverjassers van de instuif.
 
Hier in het kort een berichtje van ons de instuif We zijn al weer 
lekker bezig met elke maandagmiddag te klaverjassen Echt een 
ontspannend middag om er even uit te zijn
We draaien momenteel weer leuk 6 tot 7 tafels en de laatste keer 8 
tafels. Maar er kunnen er altijd meer bij dus vraag family en vrienden 
of buren altijd welkom.
 Wij als instuif comm: hebben besloten om op 17 December onze 
klaverjas marathon te houden Een week later is het een dag voor 
kerst dus dat is geen optie,,,
We maken er weer een leuke dag van mededelingen komen nog
maar deze datum kunt U alvast in uw agenda zetten van 9.30 tot 
circa 17.30 in ons wijk gebouw de SPIL..
 
24 Februari 2019 organiseren wij een klaverjas marathon voor 
iedereen je hoeft dan niet lid te zijn van de wijkvereniging.. de SPIL..
Ook hier komen wij nog op terug ter zijner tijd maar noteer het 
alvast.
 
Bedankt voor het lezen de groeten van de instuif commissie.
R.A.C.

De eerste kaart avond van het nieuwe seizoen  2018.2019

Eerste prijs Dhr W Scholten met 7710 punten. 
Tweede prijs Mevr M Koopmans met 7318 punten.
Derde prijs Dhr G Postma  met 6764 punten.

De poedel  prijs is gewonnen  Door Dhr R Heemstra met 5273 
punten.

De hoogste bom is gespeeld  door Dhr W Scholten  en Mevr C 
Volberda met 2512 punten .
De tegen partij van van deze bom hadden de minste punten van de 
avond,
Dhr R Heemstra  en Dhr J Van Brugge met 850 punten.

Het was een sportieve  kaart avond tot de volgende  keer.
Rienk& Lies

Klaverjassen

InstuifSamen eten, samen genieten
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ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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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

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

Agenda

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)

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 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

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 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

GROTE ZAAL

MAANDAG
09.00-10.00 Pilates

10.15-11.15 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:


