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KOPIJ VOOR HET 
VOLGENDE BOEKJE 

INLEVEREN VOOR 
15 NOVEMBER!

Like onze Facebook 
wijkverenigingdespil
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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Trudy Muller 413265
Bar Leo Brouwer 06-42906524
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Wim Hoexum 426172
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Annet Lutz 416696
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
Kienen Margriet Eekma 418889
Klaverjassen Rienk Heemstra 06-48707062
Koor Evergreens Gert Verschoor 421579
Ouderensoos Coby Volbeda 415426
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Sietske Kuijpers 412946
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Jan van der Pal 06-51514769
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355

ADVERTENTIE:

Commissies Van de bestuurstafel
Gezondheid staat hoog in ons vaandel. Het bestuur heeft besloten 
met betrekking tot de ventilatie het gebouw coronaproof te maken. 
Hierover zijn wij in gesprek met ITBB uit Leeuwarden die in 
augustus onderzoek heeft gedaan naar de minimale noodzakelijke 
aanpassingen aan het ventilatie systeem. Wij hebben de gemeente 
ook al geïnformeerd over onze plannen. Omdat wij toch snel de zaak 
op orde willen hebben zullen wij het eerst voorfinancieren, zodat alle 
activiteiten op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden. 

Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat twee nieuwe commissies 
zich hebben aangemeld. Op maandagavond een trekzakclub en op 
donderdagmiddag een handwerkclub.

Wij hopen dat de nieuwe aangescherpte corona maatregelen van 
korte duur zullen zijn, zodat wij binnenkort alle activiteiten weer 
kunnen voorzetten.

Het bestuur van Wijkvereniging De Spil heeft, in navolging van de 
door de regering aangekondigde maatregelen tegen Corona voor een 
periode van vier weken alle activiteiten afgelast.  
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Hallo alle lieve mensen van de kienavonden.

Afgelopen seizoen is het erg sneu dat de avonden 13 maart en de 
slotavond 10 april niet konden doorgaan. Komend seizoen beginnend 
in sept/okt weet ik niet dat er kienavonden zijn. Na afgelopen 
seizoen had ik met Wiepie, Marinus,  Jannie, Greetje en Ans  afscheid 
willen nemen Dat is jammer maar niet gelukt. Allen hebben we de 
afgelopen 10 jaar het met plezier voor jullie  gedaan en natuurlijk 
voor de wijkvereniging. Er moeten eerst nieuwe mensen komen en 
die zou ik wel willen inwerken voor de eerstkomende kienavond.
Alle prijsjes en enveloppen met bonnen en inhoud heb  ik klaar 
liggen. Dus meld jullie aan bij het bestuur dan kunnen we verder.
Voor de stoelen en tafels klaar te zetten 3 personen, loterij 2/3 
personen. Verkoop plankjes 2 personen
Het omroepen van de nummertjes en de inkoop prijzen, het geld 
regelen met de Penningmeester (die doet alles heel erg goed) hij 
brengt en haalt het bij je thuis!!!
Dus afwachten wanneer we weer kienen hebben in ons wijkgebouw 
“de Spil”??????

Margriet Eekma
05150 418889
a.eekma@home.nl

Kienen  Kienen  Kienen

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

              Uitgave van de wijkkrant!
Ik krijg veel vragen over wanneer de wijkkrant wordt 
uitgegeven. Voor de duidelijkheid:

1. September  - kopij aanleveren voor 15 augustus
2. Oktober  - kopij aanleveren voor 15 september
3. November  - kopij aanleveren voor 15 oktober
4. December/Januari - kopij aanleveren voor 15 november
    (dit is dus de laatste uitgave van het jaar!)
5. Februari  - kopij aanleveren voor 15 januari
6. Maart  - kopij aanleveren voor 15 februari
7. April  - kopij aanleveren voor 15 maart
8. Mei   - kopij aanleveren voor 15 april
    (dit is dus de laatste uitgave voor de vakantie!)

Wijkkrant

Spreuk van de maand:Spreuk van de maand:
Ze dronken een glas deden een 

plas en alles bleef zoals het was. 
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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!

Foto uit de serie Vrijheid en herdenken van Facebook. Fotograaf: 
Casper van Zutphen

WIE O WIE
Misschien hebben jullie het al gehoord, maar Margriet 
Eekma stopt met het verzorgen van het kienen. Wie wil 
het van haar overnemen?
Of misschien weet je iemand die dit wil doen.
Het zou toch jammer zijn dat dit evenement moet stoppen!!!!
Het zijn altijd zulke leuke en gezellige avonden met mooie (geld) 
prijzen.
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
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Leden die zich af willen melden als algemeen lid, de sport, aerobic, 
dans,  of de lessen For Every Body kunnen dat doen voor 1 oktober 
via onderstaande mailadressen. Alleen op deze manier kunnen we de 
automatische bankmachtiging stopzetten.

Aanmelden sportactiviteit kost € 49,00 p.p. per seizoen en € 12,50 
per jaar voor lidmaatschap, voor alle gezinsleden, van “De Spil”.

- Aan- of afmelden voor de sportactiviteiten die hierboven genoemd 
zijn via: fam.wierda@telfort.nl
- Aan- of afmelden als lid van de wijkvereniging via: 
ledenadministratie@despilsneek.nl  

De sportcommissie.

Jan van der Pal voorzitter janvdpal@hetnet.nl 06-51514769

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

We zijn al weer ruim een maand aan het sporten.
En zoals het nu gaat, horen we gelukkig nog niet dat er problemen 
zijn ontstaan rondom het zo gevreesde corona virus.
Maar de ernst van de pandemie is helaas nog niet voorbij, en er zijn 
sporters die uit voorzorg niet durven sporten waarvoor natuurlijk alle 
begrip is.

Wel hoopt het bestuur dat ze de club wel blijven steunen door lid te 
blijven en er geen afzeggingen komen i.v.m. de huidige toestand.
Zodat we kunnen blijven bestaan, ook als alles weer voorbij is.
Helaas door de maatregelen dat er maar 4 sporters in de zaal mogen 
met zeer veel beperkingen voorlopig en is er een besluit genomen de 
eerste 14 dagen alle sporten te stoppen.

We zullen dan steeds de volgende beslissing van de regering 
afwachten wat de volgende maatregelingen zijn en hopen dat die 
weer gunstig uitvallen.
Blijf de Spil en de sport dan a.u.b. sponsoren door lid te blijven.
Zodat niet alles verloren gaat, door deze pandemie.
De contributies zijn maar een euro vijftig per keer, hopelijk is dat 
voor niemand een bezwaar een aantal weken.

Hopende dat er spoedig een oplossing komt en we gezond mogen 
blijven.

Het sportcommissie bestuur

Hendrik Huitema van de fotoclub verzorgt het up to 
date houden van de kabelkrant (televisie in halletje 
en foyer).
Dus mocht een van de commissies of redaktie een 
evenement organiseren of iets dergelijks kunnen 
wij dit op de tv plaatsen.
Graag mailen naar redactie@despilsneek.nl
ovv Voor de Kabelkrant

Kabelkrant
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ABC

ADVERTENTIE:

Telefoon: 0515-712080
info@veldman-verhuur.nl
Zwolsmanweg 18, Sneek

Wij zouden wel heel graag nieuwe dames bij onze handwerkclub 
willen hebben.
De club is al een paar keer bij elkaar geweest.
De club is 1x in de maand op donderdagmiddag.

In verband met de nieuwe Corona regels is de eerstvolgende middag 
op 26 November.

Het is heel gezellig en leerzaam. Je doet andere ideeën op, je krijgt 
aan alle kanten hulp. Er zitten hele artistieke dames tussen, die 
maken de mooiste dingen. Er wordt gebreid, gehaakt, geknipt, 
geborduurd, quilten. Maar er wordt ook gepraat.

Kom eens langs in De Spil en kijk of het iets voor je is.

De tijd is van 13.30 uur tot 15.30 uur. De kosten bedragen €1.50 per 
keer, koffie/thee met wat lekkers inbegrepen, dat is dus te doen.
We hopen je op een van onze leuke middagen te ontmoeten.

We volgen de R.I.V.M regels hier in De Spil, dus is het vertrouwd.

Van de Evergreens

Net als voor bijna alle andere commissies van wijkvereniging de 
Spil hebben wij ook te maken met alle onmogelijkheden, die nauw 
verband houden met het Covid-19 virus oftewel corona in de 
volksmond geheten.

Omdat de Spil een niet goed werkende afzuiginstallatie heeft in met 
name de grote zaal, kunnen we daar niet terecht met het koor om 
te oefenen. Inmiddels is een bureau door de Spil in de arm genomen 
om dit te verbeteren. Volgens de RIVM norm.

Gelukkig konden wij uitwijken naar het Atrium van het Cultureel 
Centrum, waar wel een heel goede afzuiging volgens het bouwbesluit 
is. Maar ook niet allemaal tegelijkertijd, zodat er een indeling bij 
inschrijving gemaakt moest worden. En elke week weer opnieuw 
bekijken of het verantwoord is om te blijven zingen. De extra kosten, 
dat dit met zich meebrengt, worden gedekt door een provinciale 
subsidie.

Wij hebben 2 x kunnen oefenen, toen we door de realiteit werden 
achterhaald.

Wat het nu gaat brengen is voorlopig louter koffiedik kijken.
Ons combo is veel kleiner in omvang en oefent regelmatig in de Spil 
ondersteund door enkele zangers en de dirigent voor de interactie. 
Hulde aan het combo.

De muziekcommissie van het koor is ook van start gegaan en heeft 
zich al tegen het repertoire van oa de kerst bemoeid (kerst 2021). 
Dit jaar is een verlopen jaar qua optredens.

Wij gaan ons proberen te richten op het voorjaarsconcert in april 
2021.

Wie weet……………….!

Gert Verschoor, koorlid
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Sjoelkrant

Sjoelkrant editie
OKTOBER 2 0 2 0

Beste lezers, daar zijn we weer als vanouds met
weer een resumé van de sjoel-perikelen als ik het zo mag 
noemen.

Het sjoelen is weer gestart, nog zonder ondergetekende 
en partner ( wij waren nog met vakantie) en vanwege de 
“Corona” sjoelen wij in de “foyer” op ruime afstand van 
elkaar ; en dat gaat prima en houden wij ons zo aan de regels, 
ja toch??

Wij zijn uiteraard blij als sjoel-club toch onze activiteiten op 
te kunnen pakken en zo onze “hobby”, wat soms wel topsport 
lijkt, te kunnen uitvoeren.
Na een toch wel top-zomer te kunnen noemen, is de herfst 
echt ingetreden en komt de nattigheid uit de hemel vallen.

Ja, ja en bovendien is het is óók gelukt om de competitie van 
het afgelopen seizoen af te ronden en zo is dus op 5 oktober 
de definitieve eindstand bereikt en die is ;

De competitie-eindstand seizoen 2019/2020
Plaats: Naam: Stand:
1 Roelie 5568 Winnaar
2 Dicky 5270 2e plaats
3 Diny 5019 3e plaats
4 Sjef 4456
5 Attje P 4424
6 Johan 3759
7 Margriet 3421
8 Coby V 2802
9 Atsje B 2109
10 Cobie J 1613
11 Johnny 610
12 Yvonne 282
13 Wiepie -687
14 Carla -754
15 Leo -2004

Ik moet even vermelden dat de uitslag een enigszins 
vertekend beeld geeft, omdat niet alle sjoelers tegelijk zijn 
begonnen in het nieuwe seizoen en ook omdat wij eigenlijk 
eerst het plots afgebroken seizoen nog moesten afmaken en
In de nieuwe periode 2020/2021 mee nemen.

De “controle” commissie moest even flink rekenen !!
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kinderwoud.nl

Ook in Sneek en omstreken!
 
•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

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

0515 –  411552
Lemmerweg 43,  8608 AA Sneek

www.fys iopand43.n l

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Hallo klaverjassers..
 
Bedankt dat er toch steeds een redelijke opkomst is
Wij zitten momenteel tussen de 28 / 30 personen..
dit is prima..Zo kunnen wij met onze grote tafels mooi afstand
houden met het kaarten op de Maandagmiddag..
En gezellig er tussendoor Koffie / en Thee drinken met er wat bij...
En nog leuke waardebonnen winnen ook.
ik zou zeggen hou het zo ...denk om elkaar en met elkaar..
En wij hopen ook dat de Corona snel weer mag verdwijnen
Daar kunnen wij met z,n allen heel veel aan doen...
 
Groeten van R.A.C. Instuif Comm:

Instuif

Hallo alle soos en biljart leden.
Fijn dat U er wel bent zo kunnen we toch nog een beetje met elkaar
gezelligheid maken ...En dat er lang niet iedereen is is natuurlijk 
jammer
Maar dat komt omdat wij toch in vele getale een oudere groep zijn,
en ook erg kwetsbaar maar wij houden goed afstand met elkaar dat 
geldt voor ons allemaal
Zowel de Klaverjassers en de Rummikub spelers en niet te vergeten 
onze Biljarters.
Er kunnen altijd nog wel wat nieuwe mensen bij kom en kijk en doe 
mee..
Iedere laatste woensdag van de maand houden wij een gezellige 
Kienmiddag
Dus als U kunt en het leuk vindt kom gerust eens mee kienen..
Wij beginnen op woensdagmiddag 14,00 uur en omstreeks 16,30 
stoppen we..
 
Vriendelijk Groet Soos Comm:

Soos

Onze derde vrijdag avond van Oktober ging niet door.
Maar in November is het onder voor behoud Rink Heemstra is bij de 
Instuif langs geweest om dit aan ons te vertellen, wij moeten allen 
afwachten hoe dit nog komt in deze tijd.

Op de Maandagmiddag blijft alles zo het nu is..
 
Tot nader aankondiging van de vrijdagavond Klaverjas Comm;
 

Klaverjassen  seizoen 2020-2021

De eerste avond van het seizoen  is alweer geweest, 
18 september  2020.

We waren met 25 personen. 

De eerste prijs is gewonnen door Dhr R Heemstra met 7139 punten. 

De tweede prijs is gewonnen Door mevr  L  koning met 6952 punten.

De derde prijs is gewonnen door Dhr  P Statema  met 6849 punten.

De hoogste bom is gespeeld door Mevr L koning en mevr C Volberda,
Met 2197 punten.
De laagste bom is gespeeld door Dhr J Van Oosten en Bennie,
Met 995 punten.

Hoop jullie allemaal weer snel terug te zien.

Rienk&Lies.

Klaverjassen
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We hebben een paar clubavonden 
gehad.
Je kan merken dat we elkaar lang niet 
hebben gezien. 
Vooral is er veel bij gepraat. Niet iedereen was er. 
Sommige durfde het niet aan, of waren verkouden. Ik 
hoop dat we op deze veilige manier onze clubavonden 

kunnen voort zetten. Vorige maand heb ik 
geschreven dat de subsidie rond was, maar 
omdat het toch wel maanden over heen is 
gegaan is ondertussen de beamer uitverkocht.  
Hopelijk kan die met 14 dagen geleverd 
worden en dan gelijk ook het grote filmdoek. 
Als alles geïnstalleerd is willen we filmmiddagen en avonden 
organiseren voor  jong en oud. 

We hebben onderhand honderden films.  
Veel over Friesland, Sneek, natuurfilms, 
speelfilms en documentaire en leuke 
films voor de jongeren. We gaan starten 
als het veilig is vanwege Corona.
Natuurlijk moet het Bestuur van De Spil 
het ook goed vinden.

De clubavond Grime met medewerking van Arend
de Blauw kan niet doorgaan. Arend zit te dicht op
het model en zittend filmen gaat ook moeilijk.
Alternatief is: films kijken van onze leden. 
   

Zoals de films van het sloepvaren door 
de grachten van Sneek. Verschillende 
clubleden hebben daar aan meegewerkt 
en een mooie  film er van gemaakt
Ben je een actieve filmer, of wil je gaan 
filmen? 

Wordt dan  lid van Videoclub Windjammer. 
Ons programma staat op de website.

www.videoclub-windjammer.nl- Facebook Windjammer.nl- Youtube 
filmwindjammer

Aan alle commissies!

Om ons mooie boekje te vullen heb ik wel stukjes 

nodig. Er is vast wel iemand binnen jullie team die 

even een paar regels wil schrijven. Of misschien 

vindt iemand het leuk om een foto van de activiteit 

te maken?
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Jaarvergadering Notulen

Concept Notulen (uitgestelde wegens corona) jaarvergadering 
wijkvereniging de Spil dd. 24-9-2020

Tijd: 19.30 uur; plaats: de grote zaal à 1,5 meter.

Aanwezig: zie presentielijst (23); geen afwezigen gemeld

1. Opening om 19.36 uur met één minuut stilte voor de leden, die  
    ons ontvallen zijn het afgelopen jaar.
    Ook excuses voor het uitstel van de vergadering i.v.m. de wereld-   
wijde uitbraak van Covid-19(corona).
2. Vaststellen agenda: geen veranderingen
3. Notulen jaarvergadering 29-3-2019: geen vragen/               
opmerkingen.
4. Ingekomen stukken: offerte ITBB betreffende ventilatie    
verbeteringen wijkgebouw.
5. Mededelingen:
- Het wijkpanel is niet ingegaan op de uitnodiging zich te presenteren 
voor een breder publiek. Gebeurt er dan niets in deze wijk?
- IJde van der Kooij is de klusjesman in de Spil, d.w.z. als hij niet 
aan het werk is.
- Wegens het grote succes van de grote schoonmaak-dag in de Spil 
in augustus/september wordt dit volgend jaar herhaald. Veel dank 
aan de inzet van de vrijwilligers op deze dag.

6. Verslag bestuur 2019 en verslagen van de commissies: geen 
vragen

7. Verslag penningmeester 2019: het woord wordt door 
geschoven aan onze administrateur Mirjam van der Kooij.
Zij geeft tekst en uitleg over de verschillende begrippen en de 
cijfers daarbij. De balans: de activa is wat wij daadwerkelijk in bezit 
hebben; de passiva hoe wij dit hebben gefinancierd. De exploitatie 
geeft het resultaat over het jaar weer. Het resultaat is boven de 
streep positief en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
Een gedeelte van de aanwezige gelden zijn in bezit van de diverse 
commissie.

8. Verslag kascommissie: de leden van de kascommissie 
B. Toering, A. Houtman en hebben via steekproeven de jaarrekening/
administratie gecontroleerd en zijn niets verdachts tegengekomen. 

Het bestuur wordt decharge verleend door de leden van de 
jaarvergadering.
9. Vaststellen financieel jaarverslag 2019: dit wordt door de 
aanwezige leden van de jaarvergadering vastgesteld.

10. Begroting 2020: de begroting van 2020 is opgesteld voordat 
er sprake was van corona met al zijn beperkingen dan ook. Het 
resultaat van het eerste half jaar valt niet tegen, hoe de tweede 
helft van het jaar zich ontwikkeld is afwachten. De begroting wordt 
vastgesteld door de aanwezigen.

11. Benoeming leden kascommissie 2020: naast A. Houtman en 
A. Lutz worden er 2 reserve leden benoemd, G. Verschoor en V. de 
Jong.

12. Vrijwilliger van het jaar: Marietje Zweet wordt tot haar 
verrassing uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar voor al haar 
werkzaamheden bij de ABC en de SOOS. Zij krijgt een bos bloemen, 
een cadeaubon en een oorkonde als ook een groot applaus.

13. Voortgang gebouw/gemeente: de voorzitter schetst in 
het kort de geschiedenis van de soapserie vanaf 2013 tot heden. 
Er wordt nu al 8 jaar met de gemeente gesproken zonder direct 
resultaat.
Talant, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking, 
gaat direct in de nabijheid van de Spil nieuwbouw plegen voor zo’n 
34 wooneenheden in een 2 verdieping tellend gebouw. De bedoeling 
is om elkaar over en weer te helpen met de dagelijkse invulling van 
activiteiten. Het kan zonder scholing van de vrijwilliger helaas niet, 
daar zal de gemeente of Talant ons in moeten faciliteren.
Op 7-7-2020 was er een bespreking met de gemeente over de 
uitkosten van de klankbordgroep Tinga en de presentatie van de 
plannen van het gebied waar de Spil onder valt. Omdat onze beide 
klankbord vertegenwoordigers verhinderd waren door hun werk, 
is onze vaste jurist I.P. Terpstra aanwezig geweest. Er werd een 
plan gepresenteerd van een gebouw in meerdere etages zonder 
sporthal. Dit plan is direct afgekeurd door de Spil. Er is door de 
klankbordgroep leden meteen een Plan van Eisen opgesteld en dat 
is bij de gemeente gedropt. Op 17-9-2020 is er wederom contact 
geweest door de gemeente met I.P. Terpstra    de plannen gaan niet 
door!! ERGO we moeten weer van voren af aan!!
De ventilatie in het gebouw is niet volgens de norm bouwbesluit 
en de norm van het RIVM, om daaraan te voldoen is er een bedrijf 
in de arm genomen om dit te verhelpen. De offerte is binnen en 
zal desnoods uit onze reserves betaald worden als de gemeente 
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niet geheel of gedeeltelijk over de brug komt. Anders kan het koor, 
de toneelclub Amato en eigenlijk ook pilates geen doorgang meer 
vinden. Zodra zij kunnen starten behelst het werk ongeveer een 
periode van 4 à 5 weken.

14. Verkiezing bestuursleden:
Mirjam van der Kooij wordt herbenoemd; Hendrik Huitema wordt 
herbenoemd; Gert Verschoor is aftredend. Hij wordt bedankt voor 
zijn inzet met een vloeibare attentie, een cadeaubon en een bos 
bloemen. In zijn plaats wordt Bea tem Brink benoemd als secretaris . 
zij is op dit moment ziek, maar werkt aan haar herstel.
Het bestuur wil graag uitbreiden naar 9 leden vanwege meer 
spreiding van de werkzaamheden. Momenteel wordt Leo Brouwer 
ingewerkt en is er nog een vacature, het liefst te bemensen door 
een sportman/vrouw. Dit kan dan bekrachtigd worden in de 
jaarvergadering van 2021.

15. Rondvraag:
Jan van der Pal :- de gemeente maakt gebruik van de sporthal voor 
scholingsactiviteiten zonder de schoeisel regels in acht te nemen. 
Hij zal samen met Leo Brouwer een vraag aan de gemeente hierover 
stellen.

16. Sluiting om 20.57 uur
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Iedere maandag:
  ABC Yoga   13.30-15.00
  Instuif    13.30-17.00
  Fit 55+   19.00-20.00
  Sjoelen   19.15-22.15
  Salsa    20.00-21.00
Iedere dinsdag:
  Schilderen   13.30-15.30
  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) 13.30-17.00
  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
  Stijldansen   19.00-22.00
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

HET ADRES 
voor al uw 

Automaterialen 
en 

Onderhoud

ADVERTENTIE:

www.vkvsneek.nl

DAG TRAINER/
STER

ADRES TELEFOON SPORT

DINSDAG

17.15-18.00 Jan v.d. Pal Ath. Bonninghe-
leane 14

06-51514769 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

10.15-11.15 Monica Poiesz For Every Body

21.00-22.00 Robert de Jong Pinksterbloem 40 420388 Volleybal D

DONDERDAG

10.30-11.30 Monica Poiesz For Every Body

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 Elma Westerhof ellenm@home.nl 06 44604984 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
19:00-20:00 Mirjam Klip 06-33741884 Fit-55

20.00-21.00 Mirjam Klip 06-33741884 Salsa

WOENSDAG

19.00-20.00 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

20.15-21.15 Irma Stoepker 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:


