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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 OKTOBER !

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

Afgelopen zaterdag avond zijn wij laat thuis gekomen van een 
prachtige zonnige vakantie op het eiland Brac spreek uit bratsch 
dat is een eiland van Kroatie echt een aanrader! Dus nog even een 
artikel voor de wijkkrant schrijven. De activiteiten in de Spil zijn 
allemaal weer opgestart. Het nieuw te vormen kinderkoor start 20 
september, onze toneelclub Amato is met de repetities begonnen. Er 
zijn twee nieuwe biljarttafels geplaatst dus kan er weer competitie 
worden gespeeld en volop worden gebiljart. Deze maand is er 
weer overleg met de gemeente over het plaatsen van een nieuwe 
dakbedekking. Pas dan kunnen wij ons plan voor zonnecollectoren 
realiseren.

HERINNERING: 1 oktober is er de jaarlijkse AED cursus wij vinden 
wel dat er van elke commissie 2 mensen mee moeten doen het is in 
ons aller belang dat er voldoende mensen opgeleid zijn!

U leest het De Spil is weer volop in beweging!

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Tevredenheid is vaak het gevolg 
van te lui zijn om je ergens druk 

over te maken!
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Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 12 oktober 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 12 
oktober 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 november.

De Kiencommissie.     

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

Klaverjassen

Hallo alle klaverjassers
 
Hier weer even een update van het klaverjassen
Wij zijn al weer begonnen op 3 September
Met 6 tafels en 2 stil zitters..
Nu de 2 de middag 7 tafels en geen stil zitters
Een leuke opkomst maar er kan altijd meer bij..
Dus lieve mensen kijk eens om jullie heen
of er nog fam of vrienden zijn die ook graag klaverjassen
Altijd welkom om een gezellige middag te hebben en je bent er even 
uit..
Wij proberen nog een KLAVERJAS MARATHON te organiseren voor 
iedereen.
Ons eigen is in December voor alle klaverjas leden voor de Spil...
Hebt U nog vragen kom gerust eens langs op de maandagmiddag...
 
Tot zover de eerste mededelingen tot de volgende keer.
 
R.A.C. Uw klaverjas commissie.
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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 Drift Event. De hele serie staat op de 
Facebookpagina van Fotoclub de Spil. Fotograaf: Hendrik Huitema

ADVERTENTIE:
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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

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.

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

Inning Contributie
In de maand oktober, vanaf de 15e zullen wij de contributie voor het 
hele seizoen 2018/2019 weer van uw rekening afschrijven. Indien u 
bedankt lees dan nogmaals goed bovenstaande om misverstanden te 
voorkomen.

Nieuw seizoen - Nieuwe sporters
Waar blijven onze enthousiaste bewoners van zeg maar 30-
40-50 jaarom heerlijk een uur in “De Spil” te volleyballen of te 
badmintonnen? Bij deze sporten begint de “vergrijzing” een rol 
te spelen en wat ons opvalt is : dat de “jongere garde” het laat 
afweten. Doen we iets niet goed of heb je andere ideeën laat het ons 
weten, want wij zetten in op verjonging. Wij hebben ook plannen om 
voor nieuwe jonger sporters(sters) nieuwe uren op te starten als er 
genoeg aanmeldingen komen. Maar anders plaatsen we jullie met 
veel plezier op de reeds bestaande uren. Want bij het begin van een 
nieuw seizoen is er altijd weer meteen plaats. Ook het “nazitten” in 
onze schitterende verbouwde (bar) foyer geeft vele nieuwe sociale 
contacten. Dus NU niet meer afwachten. Maar aanmelden!
Je mag 3 “proeflessen” meemaken, dus geen enkel risico om je nu 
aan te melden. Bel één van bovenstaande tel-nummers en geniet 

van een heerlijk sportseizoen in  “De Spil”. Je komt na een uurtje 
sporten, douchen herboren thuis en ziet er weer naar uit naar de 
volgende training. We hopen je binnenkort te ontmoeten.
Onze sporten t.w. Aerobic, Pilatus en Salsa zitten gelukkig bijna 
helemaal vol. Ook hier is wel de “jongere garde”bij aanwezig. 
Dus m.a.w. het kan wel. Heb je voor deze takken van sport 
belangstelling. Bel gerust , want wij zoeken een oplossing om je te 
plaatsen bij 1 van onze vele uren.

Sportrooster
Zie voor al onze sporten het sportrooster op pagina   en geef je op!

Kinderdans
Op de maandagmiddag hebben we prachtige uren kinderdans tot 12 
jaar. Ook hier is momenteel plaats voor enkele nieuwe deelnemers. 
Ook hier geldt voor ; deskundige leiding, veel plezier en een uurtje 
genieten. Dus niet wachten maar NU bellen. 
We hopen jullie binnenkort allemaal te zien.

De Sportcommissie
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Biljarten

Voor de zomer vakantie  werd op de laatste biljart clubavond van 
Biljart Club  de Spil de winnaar bekent gemaakt van de Snelste partij 
van 2017 - 2018. De winnaar is “ Hendrik Batstra”. Ook Jan Mous viel 

in de prijzen, helaas was hij door 
omstandiheden niet aanwezig. 
Beide Gefeliciteerd!

  

Even voorstellen,
Mijn naam is Johan Munsterman en ben secretaris van Biljartclub 
de Spil. We zijn een klein clubje van 18 leden bestaande uit heren 
en dames, we spelen elke Woensdag avond vanaf 19.30 uur de 
onderlinge competitie,verder spelen we nog een competitie tegen 
andere wijkverenigingen namelijk It Roefke op het Eiland en de 
Zwette in de Zwetteschool deze laatst genoemde was voorheen 
Biljartclub de Hen in het gelijk namige gebouw, dus is er regelmatig 
een andere club op bezoek, we hebben mede dankzij het bestuur 
van de Spil twee voor ons nieuwe biljarttafels aan kunnen schaffen, 
de biljarttafels die voor heen in de Spil stonden waren meer dan 
veertig jaar oud en aan vervanging of renovatie toe, via deze weg 
wil ik het bestuur  van de Spil bedanken voor de samenwerking, op 
de Woensdag middag zijn er een stuk of vijftien biljarters tijdens de 
Soos middag aan het biljarten dus het biljart spel wordt nog volop 
gespeeld in de Spil. Mocht U/ jullie het leuk vinden om bij onze 
Biljartclub aan te sluiten, dan bent u / jullie van harte welkom op de 
Woensdag avond in de Spil we hebben nog wel ruimte voor een paar 
extra leden zal ik maar zeggen.
Tot ziens in de Spil.

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:
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Van de EvergreensADVERTENTIE:

Het zingen is weer begonnen, de eerste repetities hebben wij al weer 
doorlopen. En meteen weer nieuwe nummers leren.
Er hebben zich ook al nieuwe leden aangemeld, terwijl het 
koorproject nog moet starten. Mannen zijn echter schaars en er is 
altijd een tekort aan. Dus vindt je zingen leuk en je hebt een hoog/
laag bereik en je bent man, dan ben je van harte welkom. Vrouwen 
zijn natuurlijk ook welkom.

Het kinderkoor is gestart  met 11 kinderen, maar er is plaats voor 
nog veel meer kinderen. Aanmelden kan bij de penningmeester@
gmail.com of je loopt al dan niet met je ouders gewoon even binnen 
op de donderdagmiddag tussen 16.45 en 17.45 uur in de grote zaal 
van de Spil. Leeftijd tussen 7 en 12 jaar.
Het “volwassen” koor houdt een open repetitie op donderdag 27 
september. Wij nodigen u/jullie van harte uit om eens vrijblijvend te 
komen luisteren of zelfs mee te zingen.

Het koor Evergreens doet mee met het evenement: Kom er bij 
festival op zondag 30-9 in het Atrium in Sneek.

Verdere optredens in het verschiet zijn: 
Donderdag 5-10-2018 in de Ielanen te Sneek van 19.30 – 20.30 uur
En dan gaat het na 18-10 alweer richting de kerst en de start van het 
koorproject.

Informatie over ons koor kun je krijgen via Ria Visser: 0515-858811 
of mdmviser@live.nl ; via de website: evergreenssneek.nl of via 
Facebook: facebook.com/evergreenssneek 

Tot ziens en tot horens
Gert Verschoor, koorlid
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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:

Schietclub
Het nieuwe seizoen is ondertussen alweer begonnen en ook de 
schietvereniging is weer paraat in de spil. Het is iets aan de late 
kant, maar we wilden jullie de eindstanden van vorig seizoen 
niet onthouden. Na een spannend en gezellig seizoen zijn dit de 
uitslagen:

Uitslagen bij pistool
1e prijs Egbert
2e prijs Jan
3e prijs Maurice

Uitslagen bij geweer:
1e prijs Herco
2e prijs Egbert
3e prijs Johan

Op de laatste woensdag van het seizoen wordt er ook nog gestreden 
voor extra prijzen. Ook dit keer is er weer fanatiek gestreden om de 
prijzen en is er met een hapje en een drankje het seizoen afgesloten. 
Na enige schietrondes waren de winnaars bekend, dit waren:

1e prijs Jan
2e prijs Johan
3e prijs Angelo

Lijkt het je leuk om een keer te proberen of je een vaste hand 
hebt, houd je van schieten of heb je woensdagavond zin om langs 
te komen, kom een keer kijken en vrijblijvend proberen. Op de 
woensdagavond zijn we aanwezig tussen 19.30 en 22.30 uur in de 
Spil waar je je kunsten kan vertonen. Minimale leeftijd is 16 jaar.

Er wordt geschoten met een luchtdrukpistool en geweer die 
eigendom zijn van de club. Per onderdeel wordt er 15 maal 
geschoten waarna de punten worden genoteerd. Aan het eind van 
het seizoen worden de punten opgeteld en volgt een einduitslag.

Hoop jullie snel te verwelkomen! 

Het uitoefenen van de schietsport is geheel voor eigen risico.

De soos is op 5 september weer begonnen.

We hopen weer op een mooi seizoen.
Er kunnen nog wel wat nieuwe leden bij.
U kunt vrijblijvend een middag langs komen 
op woensdagmiddag van 14.00u tot 16.30u.

Er is klaverjassen, rummikub, sjoelen en 
biljarten.
De laatste woensdag van de maand is er een 
Bingo.
U bent van harte welkom. 

De sooscommissie.
M.v.g. Roel en Itty,
e-mail: rdhrutkens@hotmail.com

Ouderensoos



DE SPIL                                             Oktober 2018       17                                             Oktober 2018                                        DE SPIL16

ABC

Ons jaarlijks reisje ging deze keer richting Doesburg. Het 
verzamelpunt was zoals altijd bij de Spil, ons wijkcentrum.
We zouden om 8.30 uur vertrekken. De bus van Dalstra Reizen was 
mooi op tijd. Er gingen deze keer 48 dames mee, wat toch een mooi 
aantal is. We zitten ieder jaar wel met zo´n goede deelname, het is 
ook wel eens 53 dames geweest. Maar ja, we worden allemaal ouder 
en minder mobiel.

Achter het stuur van de bus zat een vertrouwd gezicht, Foeke Visser. 
Als ik de bus bestel vraag ik om Foeke, maar ja hij is niet altijd 
beschikbaar. Maar de chauffeurs van Dalstra zijn goed, ze weten 
zoveel te vertellen over de omgeving waar we doorrijden, dat vinden 
wij een pluspunt.

Na een mooie rit door de prachtige natuur arriveerden we bij `De 
Ijsselhoeve’ in Doesburg, waar we zouden koffie/thee drinken. Dat 
was ook dik in orde, lekkere koffie/thee met een stuk appeltaart.
De locatie was mooi, volgens mij was het een oude boerderij, er hing 
oud materiaal aan de wand, interessant.

Na de koffie richting het Mosterdmuseum, we waren er al eens 
eerder geweest, jaren geleden. Er werd prachtig verteld over het wel 
en wee van het museum, je kon zien hoe de mosterd gemaakt werd. 
Mooi om te zien en te horen. Dit werd verteld door een vrijwilliger 
van het museum.
Ook dit wordt gerund door vrijwilligers, als die er ook niet waren 
dan denk ik dat menig sportvereniging, buurthuis, wijkcentra’s e.d. 
wel konden opdoeken. Je kon er ook vrij veel kopen. Gewone potjes 
mosterd, maar ook in hele mooie stenen potten. Ze verkochten ook 
verschillende soorten azijn. De potjes mosterd worden met de hand 
gevuld. Wat ons ook werd verteld is dat als je de mosterd gebruikt, 
je een houten lepeltje of stokje moet gebruiken om het eruit te 
halen. Want als je een theelepeltje o.i.d. gebruikt kan het oxideren 
met de azijn die wordt gebruikt in de bereiding van de mosterd. Er 
waren speciale lepeltjes/stokjes te koop. Het was een leuk en mooi 
om het museum te bezoeken, we zouden het iedereen aanraden.

Voor het Achterhoekse lunch buffet gingen we terug naar ‘De 
Ijsselhoeve’, dat was geweldig! Er was van alles, verschillende 
soorten brood, salades, kroketten, bamihappen, er was genoeg.

Na de heerlijke lunch stapten we in de bus voor een rondrit, samen 
met een gids. Het zou gaan naar o.a. Vorden (kastelendorp), 
Warnsveld, Eefde en de Hanze torenstad Zutphen.
Nou het werd een hele andere route, dat was erg jammer. Hij liet ons 
wel een mooie omgeving zien, de gids deed zijn best, maar het was 
niet wat wij dachten te zien, erg jammer. We zijn  wel even uit de 
bus geweest in Lobith en hebben daar op de dijk gelopen, maar we 
zijn niet ver geweest, het was ook erg warm. Een paar dames bleven 
in of bij de bus, je moest nl. een steile trap op, of een steile oprit 
met de rollator.

Om 16.30 uur werden we weer verwacht in ‘De Ijsselhoeve’ voor 
ons diner buffet. Er was nog even tijd voor een babbeltje en een 
drankje. Even later konden we aanschuiven voor ons diner. De lunch 
was al geweldig, nou het diner ook. Gebakken aardappeltjes met 
spek, heerlijk. Mosterdsoep, vleesschotels, beenham, kipfilet en nog 
veel meer. En als dessert de ouderwetse ijscokar, je mocht zoveel 
bolletjes hebben als je wilde, een groot succes!

Maar ja, we moesten ook weer naar huis, dus weer in de bus. Het 
was onderhand ook al 19.00 uur. Leuke terugreis gehad, wel moe 
maar voldaan. Foeke heeft ons weer veilig thuis gebracht, zoals 
zo vele keren. We zijn bij Foeke in vertrouwde handen. Ook Alex 
bedankt voor het uitzoeken van de reis.

Tot de volgende keer!

                                                                                          ADVERTENTIE:
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Sjoelkrant

Sjoelkrant  seizoen  2018-2019 

Terwijl de zomer alweer teneinde is gelopen
 (parasol voor de “warmte” .....

en de warmte het land uit is, nou nou wat 
een “puffen” was dat. soms met die hoge 
temperaturen....even een korte terugblik 

m.b.t. de afsluiting van het afgelopen sjoel-seizoe.

Als algeheel kampioen Roelie de Jong en won tevens de 
wissel-beker!! als 2e Margriet en 3e Wiepie;  
alle 3 uit de groep “onder de 110”  PROFICIAT 
nogmaals !!!
De poedelprijs was dit seizoen voor Bokke...... 

De actuele 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

En zo zijn wij op 10 september 2018 weer aan onze sjoel-avonden 
begonnen en alsof er geen maanden tussen zaten werd er weer als 
vanouds serieus gesjoeld.
Ja en dan hoop je maar dat de scores weer in een  positieve 
eindstand eindigen, maar ja “de wens is de vader van de gedachte”  
toch ??
Intussen zijn ondergetekende en Siemen alsook Johnny een jaartje 
ouder geworden in augustus.. en moeten wij wegens ziekte helaas 
Trientsje missen.
En zo zijn wij op 10 september 2018 weer aan onze sjoel-avonden 
begonnen en alsof er geen maanden tussen zaten werd er weer als 
vanouds serieus gesjoeld.
Ja en dan hoop je maar dat de scores weer in een  positieve 
eindstand eindigen, maar ja “de wens is de vader van de gedachte”  
toch ??
Intussen zijn ondergetekende en Siemen alsook Johnny een jaartje 
ouder geworden in augustus.. en moeten wij wegens ziekte helaas 
Trientsje missen.
De competitie-stand van de  groep <  110 
1 Leo 234
2 Attie P 132
3 Sjef 54
4 Carla -172
5 Dicky -340
6 John -474
7 Yvonne -570

Uw sjoel-korrespondent
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Een verslag van de Open Dag

De demonstraties en de markt van 
overbodige spullen van Beeld en Geluid 
leest u in de volgende wijkkrant. We 
hebben veel materiaal wat hopelijk 

allemaal een nieuwe eigenaar zal krijgen.
Het programma september tot eind december is gemaakt.

18 september. De eerst komende clubavond is......
“maak een video verhaal” ja en hoe doe je dat? Dat 
wordt uitgelegd en brengen het gelijk in praktijk. 
Camera mee nemen. Daarna thuis er mee aan de 
slag en “film een beeld verhaal” Je kunt ook samen 
met een ander clubliid het filmpje
maken. Op YouTube staan genoeg ideeën.
2 oktober. leden laten hun film zien. “Vertel je 
verhaal met je video”.
We gaan het videoverhaal bekijken van de leden en 

bespreken. Geven opbouwend commentaar. Zodat iedereen er wat 
van op kan steken.

16 oktober. Top avond! Lezing. Power Point van Rob 
van Maanen.
Hij geeft een lezing over de kaderen, bewegen met de 
camera,
het gebruik van zoom, scherpstellen en nog veel meer.
Rob weet op al je vragen een antwoord.
Toekomstige leden welkom

30 oktober. We gaan opnieuw een ouderwets liedje 
verfilmen. Daar hebben we een paar jonge dames voor nodig tussen 
de 20 en 30 jaar en een jongen van rond de 25 en 30 jaar. Wil mee 
spelen in de film? Stuur dan een foto naar het onder staande
e-mail adres videoclub2001@ziggo.nl

ADVERTENTIE:
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Kinderdisco

Zaterdag 20 oktober 2018
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.

ADVERTENTIE:



DE SPIL                                             Oktober 2018       25                                             Oktober 2018                                        DE SPIL24

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:


