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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 SEPTEMBER !

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 Hoexen 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
Is de gemeente SWF er voor De Spil (de leden)? Of zijn de leden van 
De Spil er voor de Gemeente!
Als u dit artikel gelezen heeft mag u zelf de conclusie trekken!
Even de feiten op een rijtje: In 2013 ben ik benaderd door de Heer 
H. Holkema, de project ontwikkelaar van Triple TRS. Het bestuur 
heeft een bouwcommissie gevormd en zijn enthousiast aan de slag 
gegaan voor een nieuw te bouwen Spil in het Jumbo pand. Half april 
2015 kreeg ik op de dag van de presentatie van de tekening van het 
nieuwe gebouw, een telefoontje dat de tekening nog niet klaar was. 
De tekening is toen wel op het gemeentehuis gepresenteerd. Ik heb 
toen een ambtenaar gevraagd waarom het plan niet door ging , zijn 
antwoord was dat moet je maar bij de project ontwikkelaar vragen! 
De Gemeente heeft ons nooit een antwoord gegeven.
In het najaar van 2015 hebben wij een gesprek gehad met de 
toenmalige wethouder D. Stoker, in januari 2016 kwam het voorstel 
om met beperkte middelen het Jumbo pand te verbouwen er kwam 
dan geen sporthal bij.
Dit voorstel heeft het bestuur direct afgewezen.
In juni 2017 kregen wij het bericht dat De Spil op de huidige locatie 
blijft gehandhaafd. Wij waren daar heel content mee.
In september 2017 kwam de Gemeente met weer een ander 
voorstel.
De koopprijs van De Spil is getaxeerd op 365.000 of een huur prijs 
van 65.000. Ook dit voorstel hebben wij uiteraard afgewezen.
Op 11 juli heeft er weer een gesprek plaats gevonden en kwam het 
volgende voorstel uit de koker van de Gemeente koopprijs € 1.00 
grond prijs € 5000,00 per jaar en het achterstallig groot onderhoud 
€ 800.000 voor rekening van De Spil.
Ziet de gemeente De Spil als een commercieel bedrijf of als een 
vrijwilligers organisatie. Alle wijkverenigingen in Sneek krijgen 
subsidie van de Gemeente maar De Spil krijgt helemaal niets!
130 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor De Spil. Alleen door 
hun inzet kunnen wij De Spil draaiende houden.
Wij hebben ook een memo naar het college van B. en W. gestuurd 
om ons ongenoegen kenbaar te maken.
Nu nog even goed nieuws, de Biljart commissie kan 2 nieuwe Biljart 
Tafels aanschaffen, dankzij de steun van 3 sponsoren.
Het bestuur wenst iedereen succes en een goede start in het
Nieuwe seizoen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jan-Bernard
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Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 12 oktober 2018

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:             € 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 
maart  a.s. 
Wij hopen op een volle zaal en dat we er met elkaar weer een leuke 
avond hebben. Dit is alweer de laatste Kienavond van dit seizoen en 
we hopen u graag terug te zien.

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:

AED

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Bij elke krachtmeting tussen 
macht en geduld kun je beter 

wedden op geduld!

AED-AED-AED-AED-AED-AED-AED-AED-AED-AED-AED

OP MAANDAG 1 OKTOBER WORDT ER IN DE SPIL WEER EEN AED 
CURSUS GEGEVEN DOOR GERT-JAN, WANT HET BESTUUR REKENT 
ER OP DAT ALLE COMMISSIES 2 AFGEVAARDIGDEN STUREN
HET IS ECHT BELANGRIJK  HET KAN EEN MENSENLEVEN REDDEN!!!!! 

AANVANG 19.30TOT 22.00           

De deelnemers krijgen een consumptie aangeboden!
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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

Bedankt!
Als eerste wil ik een ieder bedanken voor de overweldige 
belangstelling tijdens mijn ziekteperiode en revalidatie. De vele 
bezoeken, kaarten, telefoontjes enz. enz. hebben ons geweldig 
geholpen om er weer bovenop te komen.

Ten 2e wil ik Frans Soepboer bedanken, die van mij de taak van 
voorzitter en volleybalcoördinator gedurende de 2 jaar dat ik er 
helaas niet bij kon zijn heeft overgenomen. Dit uiteraard met 
ondersteuning van de gehele sportcommissie. Dit betekende dat alles 
gewoon door kon draaien en alles uitstekend is verlopen. Nogmaals 
hartelijk dank.

En nu vooruit.
Zoals u uiit bovenstaande zult begrijpen neem ik dus de taken in de 
sportcommissie weer op mij. Ik hoop dat weer met veel plezier te 
kunnen doen en ga er dan ook vol gas met de overige leden tegen 
aan en: Je kunt erbij zijn!

Met omgamg van het nieuwe seizoen met wat je altijd al van plan 
was: een uurtje heerlijk sporten bij “De Spil”
Bij zowel volleybal, badminton, aerobic, pilates en salsa dansen zijn 
zo aan het begin van het seizoen altijd weer enkele plaatsen vrij. 
Zie het sportrooster op pagina 27, op welke uren er welke sport is 
en meldt je aan bij 1 van bovenstaande adressen.  We heten je van 
harte welkom bij weer een heerlijk enthousiast sportseizoen in “De 
Spil”. 

namens de sportcommissie
Dolf de Boer
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ADVERTENTIE:

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:

Waarom is bridgen in de Spil leuk?

• Bridge is een spannend kaartspel
• Geschikt voor beginners
• Wij spelen niet met het mes op tafel
• Elk spel daagt je uit
• Gezelligheidsaspect vinden wij belangrijk
• Daarom pauzeren we halverwege even

Geinteresseerd?  We spelen na de zomer vanaf september steeds 
om de 14 dagen van 19.00-22.30u een competitie van 6 avonden tot 
de kerst, en in het voorjaar tot begin april weer een competitie van 
6 avonden. Geef je op bij voorkeur met een bridgepartner, want je 
speelt samen bin.

Hans van Velthoven
h.velthoven@online.nl

Bridge
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ADVERTENTIE: Memo                                                     Sneek, 2 augustus 2018
Hallo Marcel, De Spil is een gezonde vereniging met goede toekomst 
perspectieven en heeft minstens 1800 leden. Dit aantal (1800) zit 
versleuteld in 725 keer contributie, die De Spil jaarlijks ontvangt van 
huishoudens. Elk aangesloten huishouding betaald naast de jaarlijkse 
contributie aan De Spil ook contributie voor deelname aan een 
commissie/activiteit. Onze leden zijn heel divers, de grootste groep 
zit in de midden en lagere inkomensklassen en dat maakt dat wij van 
de leden geen extra financiële bijdragen willen en kunnen vragen.
Dat De Spil een levensvatbare vereniging is met een belangrijke 
sociale en maatschappelijke functie voor de stad Sneek wordt door 
iedereen onderschreven. Het is voor ons uiterst frustrerend geweest 
dat wij vanaf 2013 met de gemeente in gesprek zijn geweest over 
de toekomst van het M.F.C. waarbij de gemeente alle opties open 
wilde houden en geen oog had voor de belangen van de vereniging. 
Deze gang van zaken heeft het toekomstbestendig maken van het 
wijkgebouw ernstig belemmerd en veel doorzettingsvermogen van 
het bestuur gevraagd.
Het jongste gesprek (11 juli) was wederom teleurstellend waarbij 
weer kreten als marktconforme huur werden geuit. Jullie weten 
drommels goed dat marktconform niet verplicht is en wij nauwelijks 
meer kunnen betalen dan de huidige huur, dus waarom moeten 
we elkaar voortdurend voor de gek houden. Het enige wat wij 
vragen is dat het gebouw fatsoenlijk wordt onderhouden en dat 
wij door kunnen gaan met maatregelen op milieukundig gebied. 
Met het op peil brengen van de binnenkant zijn we volop bezig. 
Voor de buitenkant wijzen wij met klem de gemeente op haar 
verantwoordelijkheid.
De voorstellen en de te volgen koers van de gemeente maakt het 
voortbestaan van verenigingen zoals ook De Spil onmogelijk. Het 
bestuur van De Spil inclusief de bouwcommissie heeft besloten alleen 
verder te willen in overleggen met jullie (ambtelijk niveau) als er een 
andere invulling aan wordt gegeven. Stoppen is voor ons ook een 
optie maar heeft niet onze voorkeur. Onze voorkeur is de overleggen 
voort te zetten in een kleiner comité. Twee vertegenwoordigers per 
instelling (Marcel, Andre, Jan Bernard en Stef). Als slot wijzen wij 
de gemeente ook op haar verantwoordelijkheid ten aan zien van het 
sociaal maatschappelijk belang.
Meedoen aan de pilot; afhankelijk van de opdracht omschrijving 
(gemeente) voor het opstellen van een Deltaplan voor 
ontmoetingscentrums en het plan van aanpak (opdrachtnemer 
opstellen Deltaplan) zal De Spil besluiten of ze als een van de drie 
geselecteerde verenigingen zullen meedoen in de voorgestelde pilot. 
Met vriendelijke groet, Het bestuur van De Spil.
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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:

  Hallo allemaal
 
De instuif begint weer op Maandag 3 September 2018. met 
klaverjassen
We hebben tot 25 Juni kunnen kaarten in de Spil en nu na 2 
maanden ,
rust beginnen wij weer. We hopen op een goede opkomst, ook voor 
vrienden en fam,
Als ze lid zijn geen probleem en anders kunnen ze nu lid worden voor 
€ 6.25
Vanaf 01-01 2019 betaal je € 12.50 voor een heel jaar...
Wij hopen dat een ieder van de zomer heeft genoten ( minder heet )
was ook goed geweest en nu en dan wat regen is ook welkom....
 
Klaverjas groeten van Roelie ..Anton .. en Coby

Instuif
Wil je ontdekken of zingen iets voor je is?

Lijkt het je leuk om te zingen in een groot koor? 

Dan is Gemengd Koor Evergreens iets voor jou!

In het nieuwe cursusjaar starten 2 projecten:

1.Het kinderkoor van Evergreens! Ben je tussen de 7 en 12 jaar? 
Dan is dit iets voor jou!  De start is op 13 september. We houden 
30 repetities voor € 90,-. Op donderdagen van 16.45 tot 17.45 uur 
oefenen we in De Spil in de wijk Tinga. Het seizoen loopt t/m 1 mei, 
in de schoolvakanties ben je vrij. Het oefenen gebeurt onder leiding 
van Johan Velthuis. 

2.Het koorproject is voor belangstellenden vanaf ongeveer 20 jaar. 
Dit zijn 10 lessen van een uur, waarin we nieuw repertoire instuderen 
met het koor. De afsluiting is een concert op Tweede Kerstdag. De 
repetities zijn van 19.45 tot 20.45 in De Spil in de wijk Tinga. We 
starten op 18 oktober. Kosten € 30,-

Aanmelden voor beide projecten kan via: 
penningmeester.evergreens@gmail.com.

Wie zijn wij?
Gemengd Koor Evergreens heeft meer dan 60 enthousiaste leden: 
vrouwen en mannen. We zingen een breed repertoire van ABBA, The 
Police, Mozart, Billy Joel, John Farnham en anderen. Ook Nederlands 
repertoire van o.a. Harry Bannink. Altijd meerstemmig, soms met 
solisten uit het koor.

De repetities zijn in de grote zaal van wijkcentrum De Spil op 
donderdag van 19.45 tot 22.00. 
De leiding is in handen van een professionele dirigent: Johan 
Velthuis. De muzikale ondersteuning verzorgt Albert Jan de Boer, hij 
is een professionele pianist. Verder vormen we bij sommige liedjes 
een combo met drum en basgitaar door leden van het koor: Anton 
Damwijk en Ronald Postma.
Ongeveer 10x per jaar treden we op: altijd in het voorjaar en op 
Tweede Kerstdag in de Spil, soms op Koningsdag of tijdens Ut Sneek 
of de (fr)UITmarkt, soms in het Antoniusziekenhuis of Theater Sneek 

Van de Evergreens
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en regelmatig in verzorgingshuizen in Sneek en omgeving.

Wil je meer weten of wil je een keer komen kijken/meedoen, neem 
dan contact op met Ria Visser: 0515-858811 of mdmvisser@live.nl

Bezoek onze website: www.evergreenssneek.nl.  of 
Like ons op Facebook.

Van de Evergreens

ADVERTENTIE:
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Terwijl ik dit stukje voor de wijkkrant typ staat het zweet mij op het 
voorhoofd. Tjonge wat is het warm! Overdag hang je lusteloos op 
het koelste plekje in je tuin in een tuinstoel en ’s avonds als de zon 
eindelijk onder is gegaan en er kans is op wat koelte, moet alles 
nog gebeuren. Vooral de tuin niet vergeten, want de planten lusten 
met dit weer ook wel een slok. Zomer is heerlijk, een droge zonnige 
zomer is geweldig! En dan moeten wij niet klagen want als ik dan 
denk aan de mensen in het oosten en zuiden van ons land….dan 
komen wij er nog genadig vanaf. Twee maanden van dit geweldige 
weer. Ik ben benieuwd wat de winter ons brengen zal. Misschien nu 
wel een Elfsteden?.....

Maar eerst gaan we ons concentreren op de Najaarscursus. l.w. Deze 
begint op dinsdag- en vrijdag middag 18 en 21 September 2018 van 
13.30 -15.30 uur in het achterste lokaal in de SPIL. De kosten
bedragen € 50,= en deze moet voor de eerste les overgemaakt 
worden op rek.nr. NL94INGB0003500028 o.v.v. schilderen. Ook moet 
je lid zijn van de Wijkvereniging voor slechts €12,50.

Hopelijk is het dan nog mooi weer, maar dan wel wat minder warm.
Mocht iemand interesse hebben, dan kan degene verdere inlichtingen 
krijgen op onderstaand telefoonnummer.

Sietske Kuijpers- van Wijk
Tel: 0515 412946

Schilderen
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Terwijl ik dit aan het schrijven ben, zit ik nog in het hoge
noorden van Noorwegen. Tegende tijd dat wij terug zijn,
is de instuur datum verstreken voor de wijkkrant 1. september.
Komend half jaar gaat er van alles gebeuren bij de commissie
filmclub Windjammer.

Op ons 1e Nationaal Speelfilmfestival in 2009 was de beste speelfilm 
en de publieksprijs voor Marco Brunu uit Delft.
De prijs werd uitgereikt door de filmer Steven de Jong.

Wij hebben er zin in. Kom jij ook?

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, zit ik nog in het hoge
noorden van Noorwegen. Tegende tijd dat wij terug zijn,
is de instuur datum verstreken voor de wijkkrant 1. september.
Komend half jaar gaat er van alles gebeuren bij de commissie
filmclub Windjammer.

Zaterdag 15 september 13.00 tot 
17.00 uur OPEN DAG

2e Hands markt van alles op gebied 
van BEELD en GELUID.
Heb je spullen waar je niets meer mee 
doet en wil je dat gratis weg doen, of 
verkopen of ruilen. Dan is deze dag 
ietsvoor jouw. 
Voor informatie videoclub2001@ziggo.nl

Er is die middag ook nog van alles te 
doen.
Demonstraties van o.a. het 
digitaliseren van oude super 8 en 
videofilms. Er word gefilmd voor het
green screen doek. Er draaien non 
stop korte films.

Leden laten zien met welk programma zij hun films monteren en nog 
veel meer op gebied van Beeld en Geluid. Film je zelf ook? Dan kan 
je lid worden van onze filmclub Windjammer.
Wil je veel meer weten over filmen? Geef je dan op voor een film/
videocursus van 6 bijeenkomsten in oktober en november. 
Noteer 15 september.

10 Jaar Internationaal Speelfilmfestival.
Zondag 7 oktober van 10 tot 18.00 uur in Cine Sneek.
De toegang is € 5,00.

Een festival waar veel Speelfilm liefhebbers op af komen. 
Ook van buiten de onze grenzen. In 2009 zijn we aarzelend een 
speelfilm festival gaan organiseren in het omgebouwde kerkje. 
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In een perfecte ambiance verzorgden De Spilbrekers op zaterdag 20 
januari j.l. het Diner Dansant in de Parkflat Stadsfenne.
Dit optreden verzorgen zij al een aantal jaren samen met de 
Senioren Dansgroep Vergonet.
En met veel succes. Zo ook dit jaar en veel applaus viel hen ook dit 
keer weer ten deel. Bezoekers en de Senioren Dansgroep dansten 
anderhalf uur lang tussen de diner-gangen door op de muziek uit 
de zestig-en zeventiger jaren van o.m. Billy Vaughn, Elvis en Fats 
Domino. Voor de rest van dit seizoen zijn er nog optredens geboekt 
in het Wumkeshûs, de Ielânen en het Benifatiushuis.
Wilt u ook iets dergelijks organiseren, mail naar onderstaand 
email-adres en we kunnen uw wensen vrijblijvend bespreken.
Laatste nieuws:
Op zondag 14 oktober 2018, ‘s middags om drie uur, gaan 
de Spilbrekers een  concert verzorgen in de kerk van Sandfirden/
Sanfurd. Zij gaan dit doen onder de naam: “Het Spilbrekers 
Ensemble” en treden op met het Popkoor Flair uit Sneek. De 
organisatie is in handen van de Stichting Sandfirden.
 
Met vriendelijke groet,
namens De Spilbrekers,
Jan H. de Vries
E. janhendrikdevries@ziggo.nl

Kinderdisco

Zaterdag 15 september 2018
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.
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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:


