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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 MAART !

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 beginnen jullie te informeren over nieuwe activiteiten 
in De Spil.
Onze toneelgroep Amato is druk met de repetities bezig zij hebben 
reeds meerdere avonden gepland om in april goed voor de dag te 
komen en een fantastisch toneelstuk op de planken te brengen. 
Ronald heeft het toneel van een nieuw verfje voorzien, dus dat ziet 
er ook weer fantastisch uit. Verder heeft hij een verzoek ingediend 
om nieuwe belichting te mogen plaatsen. Zij zijn actief bezig.
Het Kinderkoor repeteert elke donderdagmiddag in De Spil, er 
kunnen nog steeds kinderen geplaatst worden dus als je graag zingt 
kom een keer kijken en ik weet zeker dat je het leuk vindt. Johan 
Velthuis de dirigent doet het heel leuk en de kinderen zijn heel 
enthousiast. Dat hebben veel mensen al met kerstmis gehoord en 
gezien.
Ook de Danslessen op de vrijdagavond zijn een groot succes. Ook 
de derde helft is heel gezellig met een drankje evt. een hapje. In het 
najaar zijn er plannen om de les uren uit te breiden.
Verder wil ik jullie attent maken op de algemene jaarvergadering op 
vrijdag 29 MAART om 19.30.
Wij rekenen op een grote opkomst in verband met de plannen van 
de gemeente om De Spil te slopen en de bouwgrond te verkopen aan 
Alliade / Talant.

Jan-Bernard Terpstra.

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Eerst negeren ze je, dan lachen 

ze je uit, dan vechten ze tegen je 
.

DAN WIN JE !!
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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

Elke 2e vrijdag van de maand

Vrijdag 8 maart  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.LET OP: De volgende kienavond is niet de 2e vrijdag, 
maar op 1e vrijdag van april:op vrijdag  5 april.

De Kiencommissie.                                         

Kienen  Kienen  Kienen

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl
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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 Thema Industrieel fotografie. De hele 
serie staat op de Facebookpagina van Fotoclub de Spil. 
Fotograaf: Fokke Lantink
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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

Gelukkig zijn wij altijd optimistisch (pessimisme schiet niet op) 
maar nu helemaal de laatste tijd hebben zich toch 10 nieuwe 
leden aangemeld, en wat heel belangrijk is in de leeftijd van 30/40 
jaar. Helaas niet voor het populaire volleybal en daar hebben we 
momenteel zowel bij de dames en heren wel behoefte aan. Kortom 
we houden hoop. We zitten nu op 250 aporters/sters is nog prima. 
Maar we merken de “vergrijzing”komt eraan, zo is er dus bij alle uren 
nog wel wat ruimte (zie sportrooster)

Zaterdag 23 maart a.s. hebben we weer onze z.g.n. 
tennissportmiddag. Dat wil zeggen al onze vrijwillige 15 
trainsters(ers) gaan dan tegen elkaar, elkaars sport beoefenen. Dus 
volleyballer gaat badmintonnen en andersom, de hele ploeg gaat 
aerobicen en pilates beoefenen. Voorwaar is dit elk seizoen weer een 
ware happening en wordt als dank voor weer een seizoen leiding 
geven afgesloten met een chinees buffet.

Alvast Noteren:
Slottoernooi  Badminton in Schuttersveld donderdag 11 april.
Slottoernooi Volleybal in “de Spil”woensdag 17 april
Geef jullie alvast op bij  jullie trainers.

Zoals reeds in de vorige editei gemeld zijn de sportcoaches van 
de gemeente gestart met sport/bewegen voor de jeugd van de 
basisscholen. Alle jeugd t/m 12 jaar is hier welkom.
De tijden in de Spil zijn van 14.30 - 15.15 groep 3,4 en 5
                                         15.15 - 16.00 groep 6,7 en 8

We zijn nu een paar weken los en de opkomst is bij de jongste jeugd 
12 en bij de oudere groep 16. Beslist hoopvol om hier met onze 
jeugdtrainers op in te haken in samenwerking met de gemeente 
sportcoach. Proefles badminton en evt proefles kinderdans. 
Binnenkort hebben we hier overleg over en horen jullie meer.

Amato



DE SPIL                                             Maart 2019       11                                               Maart 2019                                            DE SPIL10

ADVERTENTIE:

Nieuws van de Spilbrekers

Allereerst hebben wij onze naam veranderd en heten nu “het 
Spilbrekersensemble”.

Sinds January 2019 hebben wij weer een pianist in ons midden.
Na het overlijden van onze Harry Diekstra leek het een moeilijke 
zaak om weer een passende pianist te vinden en deden we het lange 
tijd zonder. Toen kwam Bert Voet op ons pad en is er een perfecte 
vervanging voor Harry gekomen,waar we heel blij mee zijn!
We zijn nu weer met 10 personen.

We oefenen nog steeds 1x per 2 weken op de zaterdagmorgen in 
de Spil met natuurlijk een lekkere bak koffie en om de beurt zorgt 
iedereen voor wat lekkers erbij. Altijd gezellig.

Qua optredens zijn we af en toe in de zorginstellingen te vinden.
Zoals half Januari in de Parkflat,waar we al enige jaren het diner 
dansant opluisteren in combinatie met een optreden van de 
seniorendansers van voormalig Vergonet.
Het wordt bijna al een traditie en de bewoners en andere gasten 
vinden dit altijd weer heel gezellig!

Op 17 februari hebben we een optreden in Akkrum in Leppehiem en 
op 6 april  in de Finke in Koudum.

Tot zover onze berichtgeving.
Voor eventuele boekingen kan 
men contact opnemen met:
Jan de Vries  tel.nr 
0648056729
Email: janhendrikdevries@
ziggo.nl
Voor andere info 
:Commissielid: Emmy 
Schoneveld. Tel nr: 
0643166511
Email: schoneveld01@ziggo.nl
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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:

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
Van de Evergreens

Het kinderkoor gaat door tot in ieder geval medio mei 2019. Er zijn 
nu 9 kinderen, dit is nog wel te weinig, maar er kunnen nog altijd 
kinderen bij van 8 -12 jaar.

Het gezamenlijke optreden met een Deens Gospel Choir gaat niet 
door. Het voorjaarsconcert blijft nu definitief op zondag 7 april van 
16.00 – 18.00 uur. Wel werkt het kinderkoor er aan mee.
De vrienden van het Antonius Ziekenhuis hebben ons weer 
uitgenodigd voor een optreden in de centrale hal op een zondag 
morgen. Dit nemen wij graag weer aan.

Toekomstige concerten:
- Donderdag 21 maart De Flecke, Joure van 19.30 - 20.30 uur
- Zaterdag 30 maart (besloten) jubileumfeest de Spil, Sneek 
eind van de middag
- Zondag 31 maart Antonius Ziekenhuis, Sneek van 11.00 – 
12.00 uur
- Zondag 7 april voorjaarsconcert de Spil, Sneek van 16.00 – 
18.00 uur m.m.v. kinderkoor
- Zaterdag 11 mei Bonefatiushuis, Sneek van 15.00 – 16.30 
uur

U ziet het wij timmeren aardig aan de weg. Zingen blijft leuk en is 
nog gezond ook. Het houdt je jong en je brein takelt minder snel af. 
Een reden te meer om erbij te komen. Met name sopranen, tenoren 
en bassen. 

Inlichtingen via www.evergreenssneek.nl of elke donderdagavond 
van 19.45 – 22.00 uur in het wijkgebouw de Spil aan de Molenkrite, 
Tinga, Sneek.

Groet Gert Verschoor, 2de bas
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: Kinderdisco

Zaterdag 16 maart 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 FEBRUARI seizoen  2019 

Beste lezers en lezeressen, nou zei ik in de vorige editie dat 
we nog geen winter hadden... wel nog niet geschreven of... ja 
hoor koning Thialf deed z’n intrede met flinke nachtvorst en 
soms zelfs overdag ... er kon geschaatst worden.. nou!

 

 1 weekje winterse taferelen !
Maar wij sjoelers, enthousiast als we zijn, concentreren 
ons maar op de schijfjes en vooral om deze goed via de 
poortjes naar binnen te loodsen met als gevolg, de nieuwe 
sjoelstanden v/d competitie en deze zijn:

Plaats: Naam: Plaats: Naam:
1 Roelie 6416 10 Diny 1755
2 Attje P 6356 11 Antje 1154
3 Wiepie 4368 12 Attje B   912
4 Bokke 3646 13 Cobie   725

Yvonne 3220 14 John   498
6 Margriet 3131 15 Coby V    -63
7 Sjef 2976 16 Dicky    -95
8 Leo 2268 17 Carla  -824
9 Johan 2110 18 Jan -6476

19 Hinke x

 En zoals eerder vermeld, de groep beneden en boven de 110 punten 
staan door elkaar en vormt echt de complete competitie-stand. 
Bovendien zijn door ziekte en absentie de
standen niet geheel reeel, omdat betrokkenen hun gemiddelde niet 
kunnen “opvijzelen”  dit ter info...........

Terwijl dit krantje ter perse gaat, altijd de 15e van de maand 
heeft “ Valentijnsdag” ook alweer de revue gepasseerd, zo 
snel kan het gaan...........

 
===========

Ziekenboeg;  Coby Volberda heeft een nieuwe heup en huppelt 
al weer vrolijk rond en is erg optimistisch over het snelle 
herstel, nog net geen hordelopen, maar toch, tot gauw op de 
sjoel-avonden.
Bokke heeft  helaas weer een terugval, we hopen dat zijn kuur 
goed aanslaat, want sjoelen is zijn passie, nou sterkte man, 
want het ging net zo crescendo bij het sjoelen....
Jan is geopereerd aan zijn rechterhand dus even niet sjoelen 
evenals Yvonne ook rechterhand... nou nou voor iedereen een 
spoedig herstel toegewenst !!!
Dicky is geveld met een longontsteking en Carla door de 
griep... nou nou wat een “ziekenprogramma” 

 

Wel de kop van ‘t jaar is er weer af en zitten we alweer over 
de helft van de strijd om de felbegeerde 1e plaats overall!!
Wie zal dat zijn toch?

Uw sjoelcorrespondent
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Videoclub

voor ondersteuning bij uw hobby

De maand maart begint bij Windjammer met de jaar-
vergadering. 
 Het gaat goed bij ons. Door Open fimavonden
 te organiseren hebben we een nieuwe enthousiaste 
leden er bij. De afgelopen maand hebben we veel met 

GreenScreen doek gewerkt. Verschillende keren moest het helemaal 
op nieuw worden opgenomen en mede doordat het geluid zo slecht 
was in de grote zaal.  Te hol. Ook in de Dokters ruimte klingt het 
geluid hol. Een stukje vloerbedekking in de doktersruimte zou de 
oplossing zijn. 
Is ook niet overbodig, want het zeil ziet er niet uit en is kapot.

19 maart zitten we in de Dokters ruimte. We 
hebben dan een en werkavond. Een Open 
clubavond waar iedereen mag komen kijken en 
hoe wij onze fims monteren. We werken met 
Apple, Magix en Pinnacle en wie weet steek je 
er nog wat van op, of wil je ook wel lid worden 
van onze videoclub Windjammer.

Begin april gaan we op locatie fil-
men. Verschillende leden hebben 
een Gimbal en een Drone en zij 
zullen vast daar mee hele mooie 
opnamen mee gaan maken. 
  

Voorlopig zijn we lekker bezig met onze hobby. 
Er wordt veel gefilmd en straks ook weer de Carnavals optocht. Die 
wordt al van af 2009 bijna elk jaar gefilmd voor de bewoners van De 
Ielânen. Een paar leden zijn daar ook al het film materiaal aan het 
digitaliseren en dat is heel veel. Want vanaf 1989 filmen we alles wat 
interesant is voor de bewoners zoals; dorpsfeeste, bedrijven, muziek 
optredens en ook wat er in De Ielânen wordt georganiseerd.

Op de vrijdagochtend kan iedereen langs komen in De Spil. Dan kan 
je hulp krijgen bij filmmontage en het digitaliseren van oude films.

Videoclub Windjammer

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.
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         Notulen jaarvergadering de Spil

dd. 6-4-2018  Tijd: 19.30 uur; plaats: grote zaal
Gasten: J. Leijstra en M. Faasse, beide gemeente; Saskia van het 
wijkpanel
Aanwezig: zie presentielijst (47)
Afwezig m.k.g.: W. Hoexum en M. van Oosten

1.  Opening en welkom om 19.40 uur met een inleiding van de                  
 voorzitter J. B. Terpstra, die terug blikt op het voorbije jaar.
2.  Vaststellen agenda: geen wijzigingen
3.  Notulen 31-3-2017: geen op-/aanmerkingen
4.  Ingekomen stukken: notitie van R. Lub over de wet AVG   
 (privacy). R. Lub geeft voor de vergadering een korte uitleg  
 aan de penningmeester SK over het implementeren   
 van deze wet en als dit gewenst is, zijn kennis wil delen met  
 de wijkvereniging. Er is afgesproken, dat SK buiten deze  
 vergadering nog contact zal opnemen met R. Lub.
5.  Mededelingen:  er is een nieuwe commissie nl. de toneelclub  
 Amato per 1-9-2018.
6.  Verslag bestuur 2017: er wordt gevraagd om voortaan het  
 aantal leden te vermelden op 31-12 (1-1: 725 en 31-12:  
 695).
7.  Verslag penningmeester 2017: er volgt een uitleg door de  
 administrateur M. van der Kooij. De vergadering heeft geen  
 vragen.
8.  Verslag kascommissie 2017: A. Draisma voert het woord. De  
 jaarrekening is steekproefsgewijs onderzocht en niets   
 ontoelaatbaar is geconstateerd. De vergadering wordt   
 verzocht decharge te verlenen aan het bestuur. De   
 vergadering verleent decharge.
9.  Vaststellen financieel jaarverslag: dit wordt vastgesteld.
10.  Begroting 2018: de vergadering gaat met de begroting   
 akkoord.
11.  Benoeming leden kascommissie:  aftredend dhr. W. Hoexum  
 en benoemd mevr. B. Toering naast dhr. A. Draisma en mevr.  
 H. Houtman(reserve kascommissielid).
12. Vrijwilliger van het jaar:  dit is geworden dhr. R. Postma voor  
 zijn inzet bij het koor, de band, de toneelclub Amato,   
 de ververij in de foyer en het foto behang en de verdere   
 klussen. Hij is 5-4-18 in het zonnetje gezet, want hij had 6-4- 
 18 andere verplichtingen.
13. Wijkpanel: S. Castelein voert het woord en legt in het kort  

 uit wat het wijkpanel van plan is te gaan doen in 2018.   
 Het terrein rondom de “school” updaten door een speeltuintje,  
 voetbalveldje en het aanleggen van een wijktuin, na   
 afbraak van de boventallige lokalen  Ook wordt er in het juni  
 weer een buurtmarkt georganiseerd.
14.  Gemeente: dhr. J. Leijstra vertelt ons wat er gebeurt en staat  
 te gebeuren.
 - Er is door de raad een goedgekeurd beeldplan van de wijk  
 Tinga waar nu handen en voeten aangegeven gaat worden.
 - Sportcarrousel: afspreken met de sportverenigingen over  
 mogelijk fuseren, uitbreiding van terreinen of verplaatsen  
 naar elders binnen Sneek.
 - Verplaatsing Jumbo en invulling geven aan de oude locatie. 
 - Overleg met het bestuur van de wijkvereniging over huren  
 of kopen van het gebouw. (Groot) onderhoud hiervan.
 - Overleg door de gemeente met de dorpshuizen over de  
 exploitatie en mogelijkheden van subsidies. Ondersteuning  
 van bestuursleden van de dorpshuizen en Mfc’s .
 - Begeleiding door sociaal collectief aan jonge moeders in de  
 wijk.
 - Activiteiten ontwikkelen met opbouwwerker en vrijwilligers  
 voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar.
 - Overleg met het gebiedsteam over huisvesting van hen in  
 bijv. de Spil.

15.  Toekomst wijkgebouw, huren of kopen: het bestuur is vanaf  
 2013 bezig met de huisvesting van de Spil. Eind 2017 kwam  
 het verlossende bericht, dat wij op de huidige locatie blijven. 
 Het overleg met de gemeente is langdurig en kost veel tijd  
 zonder een echte doorbraak. Wij mikken op huren   
 en verduurzaming van het gebouw. Wij willen graag   
 naar energie neutraal door isolatie van het gebouw,   
 verwarming door gebruik van warmtepompen en    
 zonnecollectoren. 
 Als we moeten kopen (€365.000), zal dat de doodsteek zijn  
 voor de wijkvereniging. Wij krijgen nl. geen hypotheek!   
 Huren tegen commerciële prijzen is ook uit den boze   
 (€65.000 op jaarbasis). Er is sprake van een forse   
 achterstand  in het onderhoud door de verhuurder, de   
 gemeente.
 E.e.a. wordt wel langzamerhand opgestart.
 Wordt vervolgd.
16.  Verkiezing bestuursleden: omdat er geen tegenkandidaten  
 zijn, worden J. B. Terpstra, C. Jonkman en C. Volberda   
 herbenoemd voor een periode van 3  jaar.
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17.  Rondvraag:
 - B. Toering - tijdens het douchen op de ochtenden is er veel  
 water nodig om uiteindelijk warm water te krijgen. De   
 gemeente, MDM, zal hier actie op moeten ondernemen.
 - D. de Boer  - zal weer voorzitter worden voor de   
 sportcommissie, omdat de huidige voorzitter a.i. er mee   
 stopt.
 Is de wijkvereniging alleen voor de wijk Tinga of een grote  
 adherentie gebied (Duinterpen en de Brekken). Hoe bereik je  
 de groep 20-50 jarigen? Wat is de toekomstvisie van   
 de gemeente voor dit gebied?
 M. Faasse: de Spil is belangrijk als ontmoetingsruimte, er zou  
 meer uitgehaald kunnen worden. Alles staat en valt met   
 vrijwilligers. De leeftijd opbouw is moeilijk beïnvloedbaar. De  
 handen van de gemeente en de wijk moeten in één geslagen  
 worden.
 -   JBT bedankt “zijn secretaresse” met een bloemetje.
18.   Sluiting om 20.40 uur

Gert Verschoor, secretaris
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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 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:


