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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 APRIL !

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 Ronald Postma 06-38155319
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

Op 21 februari j.l. hebben wij een reactie op onze brief van 15 
oktober 2018 gekregen. Aan het Delta plan doen wij om de volgende 
redenen niet mee: twee taxatie kantoren hebben in 2017 twee maal 
een taxatie rapport uitgebracht, de gemeente SWF hebben ook 
nog een scan uitgevoerd om een vierde scan uit te voeren leek ons 
overbodig , wij hebben alle jaarstukken van de afgelopen 10 jaar 
allemaal aangeboden aan de gemeente! Er hebben 2017/2018,7 
gesprekken plaats gevonden. Om nu nog een interview af te nemen 
van elk bestuurslid vinden wij overbodig!
Een passage in de brief, dat het Spil bestuur niet mee wil werken aan 
de betaling van € 5000.00 voor de grond per jaar is onzin! Het groot 
onderhoud van de afgelopen 20 jaar moeten wij dan ook betalen, dat 
kunnen wij niet opbrengen.
Over de passage in de brief ( dat de voorzitter onjuiste informatie 
geeft) gaan wij uitleg vragen aan de heer E.Faber

De afspraak is al gemaakt!
Wij houden jullie op de hoogte!

Jan-Bernard.

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Iemand die boos is, is zelden 
redelijk; een redelijk mens is 

zelden boos.
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Jaarvergadering 29 maart om 19.30

Algemene oproep  voor de leden van de wijkvereniging de 
Spil
 
Jaarvergadering op vrijdag 29 maart 2019 om 19.30 uur
 
Kom in grote getale

Let op: 
In april 1e vrijdag van de maand

Vrijdag 5 april  2019.

Zaal open 19.15 uur
Aanvang 20.00 uur

Kom gewoon eens meedoen:
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     € 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 8 
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, we hopen jullie na de zomers allemaal weer terug te zien. 
Tot vrijdag 11 oktober.

De Kiencommissie.                                         

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

Ouderensoos

Het seizoen is bijna weer voorbij.  

De laatste middag van de ouderensoos is 
op 1mei aanstaande.

Die middag wordt afgesloten met een 
etentje. We hopen u allen te zien. 



DE SPIL                                                April 2019       7                                                 April 2019                                            DE SPIL6

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 Wild Wijntje. De hele serie staat op 
de Facebookpagina van Fotoclub de Spil. 
Fotograaf: Gerrit Anema
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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

Het is onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Nu ik dit artikel schrijf 
voor de wijkkrant, zitten we alweer midden in de organisatie van de 
slottournooien. Voor je gevoel zijn we eindelijk nog maar pas los, 
maar dit is ondertussen toch al weer 7 maanden.
Zoals waarschijnlijk bekend sluiten wij het sportseizoen elk jaar 
weer af met een toernooi voor Alle badmintonspeelsters(ers) en 
volleyballers(sters). Wij gaan dan alle groepen door elkaar “gooien”. 
Zodat een ieder een keer met één sport uit een andere groep.
Was het voorheen altijd een geweldige opkomst voor deze altijd 
weer spectaculaire wedstrijden. We zien nu toch echt dat de 
mens veranderd. Leuk sporten prima, maar een extra tournooi 
hoeft voor mij echt niet. Desalnietemin is er voldoende deelname 
en moeten we voor het badmintontoernooi weer uitwijken naar 
“Het Schuttersveld”(sporthal aan de rondweg). Toeschouwers zijn 
uiteraard weer van harte welkom om onze sporters fanatiek aan te 
moedigen.

Volleybaltournooi:
Door de toch wel tanende deelname, organiseren we dit tournooi in 
ons eigen “Spil”. Uiteraard aanmerkelijk minder kosten en toch ook 
bijzonder sfeervol om in je “eigen” omgeving dit tournooi te spelen. 
Ook hierbij bent u uiteraard van harte welkom als toeschouwer of 
toekomstig lid.

Let op: Donderdag 11 april Badmintontoernooi 2019
  Plaats: Schuttersveld
  Aanvang: 19.00 uur
  Prijsuitreiking in “De Spil”

 Woensdag 17 april Volleybaltoernooi 2019
 Plaats: De Spil
 Aanvang 19.00 uur
Op beide tournooien bent u zeer welkom.

Vrijdag 26 april Laatste sportdag van seizoen 2018/2019.

Eerste week mei is voorjaarsvakantie en bovendien in de maand mei 
voor de opkomsten niet rendabel, zodat wij eind april helaas alweer 
stoppen met toch weer een prachtig sportseizoen.

Wij willen blijven sporten in “De Spil”.

Zoals u wellischt in de media hebt gelezen, moeten we 
opnieuw wolle bak om “De Spil” te behouden. Nu is het 
zorggroep Alliade die wooneenheden voor mensen met zorg 
op deze plaats wil bouwen. Wij als sporters weten allen hoe 
belangrijk “De Spil” voor ons is (uiteraard ook voor alle ander 
aktiviteiten) Kunt u het zich voorstellen, om niet meer in onze 
wijk te kunnen sporten??? Waar elke week een 300 personen 
zich uitermate sportief vermaken. Terwijl bovendien de 
sportzaal ook nog door vele andere sporters wordt ingehuurd. 
Bezoek daarom allen de algemene jaarveradering op vrijdag 
29 maart. Aanvang 19.30 uur.
Om tot een gezamelijk standpunt te komen voor behoud van 
ons “eigen Spil” 

Namens de sportcommissie
Dolf de Boer
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ADVERTENTIE:

Wie wil er mee met ons jaarlijks reisje van de A.B.C op 8 mei?
We gaan richting Den Bosch. 

Vertrek is om 8:30 uur bij De Spil.
Onderweg drinken we koffie/thee in Eemnes. Dan vervolgen wij onze 
weg naar Den Bosch waar we hopen aan te komen om 12:00 uur 
voor een prachtige rondvaart door Den Bosch.
Na de rondvaart hebben we ± 2 uur de tijd om in Den Bosch rond te 
zien. We bevinden ons dan al in het centrum. De lunch is voor eigen 
rekening.

Om 16:00 uur vertrekken we dan weer uit Den Bosch en gaan we 
richting Tollebeek voor ons diner.
We hopen ongeveer 20:45 uur weer bij de Spil te arriveren.

De kosten bedragen €58,50 ( incl de rondvaart).

Aanmelden/inlichtingen bij:

Bettie Toering-Koenen

ABC
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ADVERTENTIE:

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:

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
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Onderdeel van: Van Dijk Cleaning

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

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:ADVERTENTIE:
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Van de Evergreens
Het voorjaarsconcert , zondag 7-4, staat zo langzamerhand 
weer voor de deur. Het zal wel een spektakel worden, want het 
kinderkoor doet mee. En die hebben meestal een verrassingsactie.
Over het kinderkoor gesproken c.q. geschreven. Wil het kinderkoor 
doorgaan in september, dan moeten er echt kinderen bijkomen. 
Het koor moet dan uit minimaal 15 kinderen bestaan. Als u zelf 
(klein)kinderen hebt in de leeftijd 7-12 jaar en die willen graag 
ongedwongen met elkaar zingen, dan is dit een unieke mogelijkheid. 
Elke donderdag middag van 16.45u tot 17.45u; kosten €3 per les. 
En ze gaan door tot 1-5-2019. Het kinderkoor doet ook mee bij het 
optreden in het Antonius Ziekenhuis op 31-3.
Wegens het ophouden van onze drummer zijn wij op zoek naar een 
nieuwe drummer voor het koor Evergreens. Het koor is in het bezit 
van een drumstel. Kom vrijblijvend langs op een donderdagavond 
tussen 19.45u en 22.00 uur. Verdere inlichtingen bij penningmeester.
evergreens@gmail.com
Toekomstige concerten zijn:
- Zaterdag 30 maart, (besloten) jubileumfeest de Spil, eind 
van de middag
- Zondag 31 maart, Antonius Ziekenhuis, Sneek van 11u tot 
12.00 uur m.m.v. kinderkoor
- Zondag 7 april, voorjaarsconcert de Spil, Sneek van 16u tot 
18.00 uur m.m.v. kinderkoor
- Zaterdag 11 mei, Bonefatiushuis, Sneek van 15u tot 16.30 
uur
- Zaterdag 14 september op de (Fr)markt, Sneek tussen 11u 
en 17.00 uur
- Donderdag 26 september, Frittemahof, Sneek van 15u tot 
20.00 uur
- Zaterdag 21 december, Greunshiem, Leeuwarden van 14.30u 
tot 16.00 uur
- Donderdag 26 december, kerstconcert de Spil, Sneek van 
11u tot 13.00 uur

U hebt het voor het uitzoeken om ons te beluisteren. Nog leuker is 
het om zelf mee te doen. Wij hebben zeker plaats voor sopranen, 
tenoren en bassen, kom vrijblijvend langs op een donderdagavond 
tussen 9.45u tot 22.00 uur. 
Inlichtingen ook via www.evergreenssneek.nl 
Hoe dan ook, we zien naar u uit!

Groet Gert Verschoor, koorlid 2de bas
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: Kinderdisco

Zaterdag 20 april 2019
Tijd: 19.00 tot 22.00

Entree €1,00 per persoon
Ook voor niet leden

Iedereen is welkom.
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Sjoelkrant

Sjoelkrant MaartI seizoen  2019 

Beste lezers en lezeressen daar zijn we weer, terwijl de lente 
officieel zijn intrede heeft gedaan, maar na een paar extreem 
zomerse dagen is koning pluvius weer om de hoek gekomen 
om ons van water te voorzien.. we hopen dat hij ook weer 
eens stopt...

want we willen de bloemetjes wel weer eens zien bloeien....

De sjoelstanden v/d competitie en deze zijn:

Plaats: Naam: Plaats: Naam:
1 Roelie 7411 10 Johan 2483
2 Wiepie 5459 11 Cobie J 1996
3 Attje P 4964 12 Antje 1737
4 Yvonne 4160 13 Attje B 1116
5 Margriet 4130 14 John 828
6 Leo 3924 15 Carla 132
7 Sjef 3846 16 Coby V -63
8 Bokke 3646 17 Dicky -505
9 Diny 2604 18 Jan -8058

19 Hinke x

Zo zijn de “standen” weer door elkaar gehusseld en hobbelt het sjoel-
seizoen alweer zijn laatste periode in, dus spanning alom.. iedereen 
wil natuurlijk bovenaan komen te staan, dus volhouden dan maar!
/..

Intussen is ook een groep van onze sjoelclub naar Balk 
geweest voor de onderlinge Derby, en de resultaten vielen 
nogal tegen... rottige bakken... niet gewend... nieuwe ruimte, 
you name it...maar zo zie je maar als je niet in je eigen 
vertrouwde ruimte op de bekende bakken sjoelt kan het heel 
anders uitvallen toch?  niet getreurd, volgende keer beter !
Wellicht is een nieuwe puntentelling-systeem de oplossing? 
wie weet, er wordt over nagedacht om zo’n onderlinge 
wedstrijd zo aantrekklijk mogelijk te maken toch?

Ziekenboeg;  er zijn nog 3 leden afwezig ; het beste !! en tot 
gauw

De  carnavals-periode ligt weer achter ons, voor zover wij 
er iets van meegekregen hebben of geinteresseerd zijn en 
gaan op naar de paaseitjes... nog minder dan 40 dagen en 
we belanden weer in de “paas-sfeer” en hopelijk ook goed 
weer, zodat de bij’tjes en de vogeltjes zich weer  flink  doen 
gelden....

Uw sjoelcorrespondent
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Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby

 April al weer. 
 Gaat veel te snel. 
 Een paar leden hebben 
alles gefilmd van de car-
naval. De optocht draaide 

dezelfde dag nog in De Ielânen. 
De Carnavalsviering in de Sint
Martinus kerk was weer zoals elk jaar
geweldig. De kerk zat stampvol. Wim
filmde in de kerk en Annet van af de 
preekstoel. Uit volle borst werd er 
mee  gezongen. Nu nog de films 
monteren. 
Dat wordt weer een hele klus. 

2 April. Als er niets tussen komt gaan we op
locatie filmen bij ons clublid in Loënga. 
Ook nu zal er gefilmd worden met een drone.

16 april gaan we op de clubavond onze opnamen monteren en er iets 
moois van maken.
23 maart is het jaarlijkse  NOVA-  
Noord filmfestival in Opende. 
We hebben 2 films ingestuurd. 
Een film van Marianne  “ Hard to 
say  Goodbye”. en de Impressie van 
de Carnavals viering 2018. Gefilmd 
door: Wim en Annet.

De film van Marian en de film van Annet en Wim zijn beide door de 
Jury voorselectie gekomen en worden 23 maart vertoond op het
NOVA- Noord filmfestival in   “Baron theater” te Opende.

Ook is er een clubwedstrijd.
Elke aangesloten filmclub vereniging mag
mee doen. In leveren 2 filmpjes in van 1 
minuut.
Filmpje met de meeste punten mag de duim
1 jaar hebben. Ooit hebben we hem één keer 
gewonnen.

In De Spil  Op vrijdagochtend van
9.30-11.30 Oude films digitaliseren.
We helpen je met filmmontage 
Pinnacle en Magix en DVD
€ 5,00 per ochtend. Koffie € 1.00.

Instuif
Hallo alle Klaverjassers , hier weer even een update over de 
Marathon die georganiseerd werd door de instuif comm: op 23 
Februari
Onze winter marathon is goed verlopen ... maar wij hadden wel 
liever meer tafels gezien dan nu .
Met 8 tafels is het niet zo druk , En wij zagen liever 10 tafels... Maar 
het was niet anders maar wel ,
heel erg gezellig ...dus wij hopen bij de volgende winter marathon 
wel op wat meer deelnemers .
 
Ook organiseert de instuif de volgende Marathon en wel op 
MAANDAG 13 MEI om 10.00 uur starten we tot circa 17,00
S,morgens weer koffie en gebak en tussen de middag soep en 
broodjes en daarna nog wat tussen de bedrijven door
 
Maar deze Marathon is alleen voor leden dus, dan hopen wij dat een 
ieder die lid is en kan klaverjassen erbij kunnen zijn.
Daar na willen wij net als andere jaren ook de maand Juni nog door 
gaan met klaverjassen op de maandagmiddag.
Voor vele mensen is het wel fijn als je niet op vakantie gaat ...anders 
duurt de zomer voor velen te lang.
En een ieder gaat met een prijsje naar huis dus ik zou zeggen noteer 
op de kalender 13 MEI Marathon ...
 
Voor zover deze update uw instuif comm: R . A. C...
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         Biljarten
Jaarverslag Biljartclub 2018/2019.
In samenwerking met het bestuur van de Spil is het gelukt om 
via het Oranje Fonds, P.W. Jansens stichting/ Friesche Stichting 
,Stichting Sneek 1818, geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf 
van voor ons twee nieuwe biljart tafels, de biljart tafels die er eerst 
stonden waren in ieder geval 40 jaar oud en aan vervanging toe, wij 
willen als  bestuur van de biljartclub het bestuur van de Spil hartelijk 
bedanken voor de samen werking het afgelopen seizoen.
Begin September toen het biljart seizoen weer begon stonden er dus 
twee redelijk nieuwe Biljart tafels [2 Jaar oud] geleverd door Geert 
Popma.
Wij zijn een klein clubje met op dit moment 20 leden en spelen elke 
woensdag avond competitie, ook spelen we competitie avonden 
tegen biljartclub de Zwette [voor heen de Hen genoemd] en It 
Roefke op het Eiland en Biljartclub het Ou
het zijn gezellige uitwisselingen, en leuke avonden in de Spil en de 
andere lokatie.
Verder zijn er nog een aantal leden van de Soos die op Woensdag 
middag Biljarten, wij als biljart club kunnen nog wel een paar leden 
verwelkomen zeg maar, dus mocht er iemand het biljart spel leuk 
vinden of willen leren, van harte welkom op de Woensdag avond.
Bij het schrijven van dit verslag zijn de winnaars nog niet bekend 
de wedstrijden zijn nog niet allemaal gespeeld , half April hebben 
we leden vergadering en prijs uitrijking de week er na een onderling 
tournooi, en als afsluiting van het seizoen begin mei een feest avond 
in de Spil.

Wie weet tot ziens,
Johan Munsterman secretaris biljartclub.

Alliade wil 32 wooneenheden bouwen rond Spil
8 maart 2019 om 09:47 uur

SNEEK - Zorggroep Àlliade ziet mogelijkheden om een nieuwe voorziening te 
realiseren rond wijkgebouw De Spil in woonwijk Tinga te Sneek. Het gaat om 
32 wooneenheden voor ouderen met intensieve zorg met in de toekomst een 
mogelijke uitbreiding naar 40 wooneenheden.

Alliade zegt ook kansen te zien om de functie van wijkgebouw te combineren 
met het nieuwbouwplan. Het college van burgemeester en wethouders van 
Súdwest Fryslân is geïnteresseerd in dit verzoek omdat deze gebiedsontwikke-
ling kansen biedt voor de woonwijk Tinga in het algemeen en dat van wijkge-
bouw De Spil in het bijzonder.

B. en w. laat in een brief aan de commissie Doarp, Stêd en Omkriten weten 
in te stemmen met een verkenning naar de mogelijkheden ervan. Bij deze 
verkenning zullen de besturen van zowel De Spil als het Wijkpanel Tinga 
worden betrokken. Het is voor het College belangrijk dat er ook draagvlak is 
of ontstaat bij de direct aanwonenden.

De urgentie en/of het belang voor De Spil is, ze zegt de gemeente, gelegen het 
feit dat het onderzoek dat is aangekondigd in het Beeldplan Tinga voor het 
opknappen of overdragen van het gebouw geen resultaat heeft opgeleverd.

Bron: Sneeker Nieuwsblad via Facebook

Verdwijnt De Spil? 
Wij willen onze vereniging 

en het wijkgebouw 
behouden!
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KlaverjassenAmato

ADVERTENTIE:

Vrijdagavond 15 maart was weer de klaverjasavond.

We waren met 29 personen. 

De eerste prijs is gewonnen door Mevr W Van Oosten met 6983 
punten.

De tweede prijs is gewonnen door Mevr A van Klaveren met 6946 
punten.

De derde prijs is gewonnen door Dhr A Delea met 6818 punten.

De hoogste bom is gespeeld door Dhr R Heemstra en Dhr  J Meijer 
met een bom van 2345 punten. De tegenpartij Dhr W Dijkstra en Dhr 
G Heemstra hadden de laagste punten van de avond 837.

We hopen volgende keer weer op een mooie sportieve avond en veel 
kaart plezier. 

Er kunnen nog altijd klaverjassers bij!

Tot de volgende kaart avond.

Rienk&Lies

Telefoon: 0515-712080
info@veldman-verhuur.nl
Zwolsmanweg 18, Sneek
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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
  Amato    20.00
Iedere donderdag:
  ABC ouderengymnastiek 09.15-10.15
  Kinderkoor     16.45-17.45
  Koor    19.45-22.00
  Darten    19.45-23.00
Iedere vrijdag:
  Schilderen   13.30-15.30
Op de tweede vrijdag van de maand (okt t/m april): Kienen 19.15-22.00
Op de derde vrijdag van de maand (okt t/m april): Klaverjassen 20.00

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)
Koorvergadering   Donderdag (19.30 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 Berkenlaan 40 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:


