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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Jolanda Abbink 06-22423672
Bar Leo Brouwer 06-42906524
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Wim Hoexum 426172
Disco Jolanda Slob 06-29030797
Film/video Gerard Schuurmans 422900
Fotoclub Hendrik Huitema 427126 06-13251826
Instuif Roelie de Jong 421536
Kienen Vacature
Klaverjassen Rienk Heemstra 06-48707062
Koor Evergreens Gert Verschoor 421579
Ouderensoos Coby Volbeda 415426
Schieten Harry van Raamsdonk 750706
Schilderen Hiltsje van Ruiten 415498 06-30712466
Schilderen Pia Wijtsma (vrijdag) 419077
Sjoelen Cobie Jonkman 417084
Sport Jan van der Pal 06-51514769
Spilbrekers Emmy Schoneveld 418355
Trekzakclub Peter Burger 06 10179992

Commissies Van de bestuurstafel
Gelukkig zijn we al weer een tijdje actief met z’n allen, het zonnetje 
laat zich al regelmatig weer zien maar de spreuk van mijn moeder 
spookt ook soms door mijn hoofd
 “in april kunnen de witte bijen nog vliegen” hoe waar, was ook dit 
jaar te zien.

Afgelopen seizoen  nieuwe mensen leren kennen en het 
secretarisschap al wat in de vingers gekregen. Leuk om op deze 
manier bij de wijk betrokken te zijn en ook nog wat administratief 
bezig.

Corona lijkt inmiddels al wat uit ons hoofd maar een gewaarschuwd 
mens telt voor twee, ook weer zo’n mooie spreuk. Misschien is 
het een leuk nieuw item voor in ons wijkrantje. Oude spreuken en 
wijsheden die in de vergetelheid zijn geraakt. Iedere maand een 
spreuk met zijn betekenis en herkomst.

Laten we met z’n allen onze gedachten gaan over hoe we onze 
wijkactiviteiten in de Spil levendig kunnen houden. Loop eens binnen 
en laat je verrassen door de diversiteit aan activiteiten. Vind je het 
moeilijk om deze stap alleen te maken, vraag een buurvrouw/man of 
kennis om met je mee te gaan. Gewoon DOEN!

Tot zover vanuit de bestuurskamer:

LAAT JE VERRASSEN, EN NIET 
ALLEEN DOOR DE WITTE BIJEN.....

Wijkpanel Tinga   Eerste dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Sportcommissie   Tweede dinsdag v/d maand (20.00 uur)
Koorvergadering    Derde maandag v/d maand (19.30 uur)
Bestuursvergadering    Vierde woensdag v/d maand (20.00 uur)
Barvergadering   Laatste woensdag v/d maand (20.00 uur)

Vergaderingen
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Barbezetting
              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!)
          
           Aanpassingen en reacties graag mailen naar: 
                       redactie@despilsneek.nl

Wijkkrant

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

Barmedewerkers gastmevrouw of gastheer.
De zomer staat voor de deur maar het bestuur is nog 
volop zoekende naar barmedewerkers voor het nieuwe 
seizoen 2022/2023. In het jubileum jaar 2023 staan er 
veel extra activiteiten gepland en dan is een grote ploeg 
van gastvrouwen en- heren zeer gewenst. Het is een leuke 
gezellig en afwisselende bezigheid. Met uw aanmelding 
kunt u tegelijk aangeven of u één avond per week , of één 
keer in de twee of drie weken een avond wilt staan met 
een collega barmedewerkers. 
Wij reken op veel aanmeldingen

Voorafkondiging
 
Daar wij altijd de laatste woensdagmiddag  van de 
maand een kien middag hebben
Wil ik alvast even door geven dat wij in April niet 
kunnen kienen in verband met Koningsdag.

Maar die houden wij als slot middag 4 mei. 
Wilt U dit alvast noteren ?
 
De volgende Kien middag is 23 Februari
                                         30 Maart
                                         04 Mei  slotmiddag 2022
Soos Comm: Coby & Carla..

Kienen Fijne vakantie! Het volgende boekje 

verschijnt op 1 september!



DE SPIL                                               Mei 2022    7                                                Mei 2022                                             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!

31 maart zijn sommige leden van de fotoclub naar de trainingsritten 
voor het wk ijsspeedway geweest in thialf. Fotograaf: H. Huitema en 
Casper v. Zutphen

Hallo alle leden van de Spil.
Hierbij doe ik een oproep op U allen 
Daar wij een terug loop hebben bij de SOOS...
Kunnen Alle leden die zich geroepen voelen ook bij de Soos 
komen.. Elke woensdagmiddag om !400 uur hebben wij altijd een 
gezellige middag ,
Met klaverjassen en Rummikub voelt U daar ook iets voor om dit met 
ons, te doen ...      Kom dan gerust eens langs...
Woensdag 7  September starten wij weer met een nieuw seizoen.
En in December hebben wij ook een Kerstmiddag met een etentje 
voor alle soosleden ....
En op iedere laatste Woensdag van de maand een gezellige KIEN 
middag...
U bent van Harte welkom, als er geen nieuwe Soosleden bij komen,
Dan zijn wij genoodzaakt om te stoppen.
Erg jammer voor de soosleden die nu trouw komen ,willen wij dit 
voorkomen en om een beetje campagne te voeren voor nieuwe 
                                     “ SOOSLEDEN;
 
Graag zien wij U in het nieuwe seizoen ....namens Carla en Cob

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

Gea v/d Molen Secretaresse geavdmolen@gmail.com 06-25454979

Hilda Boot Alg. bestuurslid hildaboot@hotmail.com 06-39214136
Lisa Wierda Penningmeester famwierda@telfort.nl 0515-416988

Sportnieuws Info voor Sport!
Aanmelden voor een sportactiviteit volwassenen kost 49,00 euro 
p.p. per seizoen en voor jeugdsport 35,00 euro p.p. per seizoen.
U betaald 12,50 euro per jaar voor het lidmaatschap van “De Spil”. 
Dit geldt voor alle leden van het gezin.

Leden die zich willen afmelden voor een activiteit als algemeen 
lid, sport, sport voor jeugd, stepaerobic, dans of For Every Body 
kunnen dat doen voor 1 oktober van ieder jaar via onderstaande 
mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen wij de automatische machtiging van 
de bank stopzetten !!!

VOOR AAN- OF AFMELDEN SPORTACTIVITEITEN:
famwierda@telfort.nl  

VOOR AAN- OF AFMELDEN ALS LID VAN WIJKVERENIGING DE SPIL:
ledenadministratie@despilsneek.nl 

De sportcommissie.

Na 2 jaar was het dan eindelijk weer zover. 

Op woensdag 6 april was er een gezellige volleybalavond.
Iedereen was enthousiast en dit moeten we zeker een paar keer per 
jaar herhaling,
was de mening van iedereen. De avond is zonder competitie en met 
een drankje afgesloten.

Donderdag 7 april hadden we het eind toernooi badminton. 
Deze keer werd het, door wat minder deelnemers, gehouden in de 
Spil.
Het was een fijne sportieve avond vooral de 3e helft was heel 
gezellig; onder het genot van een drankje en hapjes. Dit allemaal 
onder supervisie van Evert van der Zee. Onze dank daarvoor.

De prijzen werden gewonnen door:
Baan 1.  1- Linda de Jong  2- Arie Faas  3- Miriam Poiesz
Baan 2.  1- Nico de Leeuw  2- Marleen Lampe  3- Sven Brattinga

Het sportseizoen is nog niet helemaal afgelopen maar we wensen alle 
sporters alvast een hele fijn zomer. In de week van 5 september 
beginnen we weer met de lessen. 

Iedereen bedankt voor de sportieve bijdrage dit jaar.

Het bestuur wil kader en docenten ook hartelijk bedanken voor 
alle inzet dit jaar en we hopen natuurlijk dat volgend seizoen de 
deelname weer zal toenemen.  

De sportcommissie. Jan, Lisa, Gea en Hilda.

Instuif. Klaverjassers...
 
Zo het klaverjas seizoen loopt ten einde ...
Maar zoals zovelen het van ons gewend is gaan wij nog even door
Er komt nog een marathon aan in de maand Mei.
 
In Juni gaan wij nog even door
6 Juni is er geen klaverjassen 2 de Pinksterdag en dan tot 27 Juni..
Veel ouderen willen nog even doorgaan daar zij niet op vakantie 
gaan.
Dus bij deze zou ik zeggen tot de volgende klaverjas middag..
Bij deze wensen wij iedereen een hele fijne zomer en hopelijk tot 
ziens op 5 Sept 2022.
 
Comm: R. A. C.

Instuif
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ABC
We hebben 13 april zo´n leuke, gezellige Paasmorgen gehad. Het 
zag er allemaal zo mooi uit. De tafels helemaal in de Paas sfeer, 
mooi gedekt, paaseitjes op de tafel. Naast ieder bordje een feestelijk 
zakje met chocolade eitjes, erg leuk! Na een klein toespraakje van 
onze voorzitster werd er koffie en thee ingeschonken, en werden 
we getrakteerd op een heerlijk stuk taart, de taart werd lekker 
opgesmikkeld. We hadden toch wel een aardig groot gezelschap, 
enkele dames moesten afhaken wegens ziekte.

Na het koffiedrinken hebben we 2x bingo gespeeld met leuke prijsjes. 
Daarna werden we voorzien van overheerlijke hapjes!
Wat een werk hebben ze daarvan gemaakt, ik zal maar niet vertellen 
wat we hebben gehad, zo lekker!! Hartelijk bedankt Henny en 
Jolanda!
Ondertussen kregen we ook nog advocaat, sapjes, Rivella. 
Vervolgens nog een keer bingo spelen, en nog even gezellig bij elkaar 
zitten. Om ong 11.30 uur ging ieder weer naar huis. Wij als bestuur 
hebben de boel opgeruimd, schoon gemaakt, enz. Om 12.00 uur de 
boel afgesloten.

We vieren niet elk jaar de Paasmorgen zo uitgebreid, maar aangezien 
onze Sinterklaasmorgen beperkt was en de Kerstmorgen helemaal 
niet door ging, dachten wij als bestuur dan doen we het met Pasen 
wat uitgebreider, zodoende!

Dan nog even een mededeling.
Wij als A.B.C starten woensdag en donderdag 7 en 8 september 
weer met onze activiteiten. Kom eens langs, we hebben zulke 
leuke groepen. En dan onze handwerkclub, we hopen bij voldoende 
deelname weer op te starten. En wel op de laatste donderdag van 
de maand, 29 september. Het is heel gezellig, leerzaam, je komt in 
contact met andere vrouwen, goed voor je sociale leven. Kom eens 
langs , je wordt met open armen ontvangen, we willen heel graag 
nieuwe dames verwelkomen! Dit geldt ook voor de woensdag en 
donderdagmorgen. Als je interesse hebt, neem dan contact op met 
één van de A:B.C bestuursleden. Het is echt de moeite waard!

We wensen jullie allemaal een fijne, goede vakantie. Hopen dat we 
elkaar in goede gezondheid weer zullen zien in september.

Bettie Toering-Koenen

1973  M.F.C. de Spil 2023
Aan alle commissies van M.F.C. de Spil.

In 2023 bestaat de Spil 50 jaar! Een mijlpaal! We willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan! We willen dit groots vieren! Daarom 
heeft het Spilbestuur een jubileumcommissie in het leven geroepen.
De jubileumcommissie bestaat uit:
- Ronald Postma Voorzitter/secretaris
- Leo Brouwer  Zaalbeheer/Bar
- Nico Altenburg Media
- Ron v.d. Hoek  Bestuurslid
- Johan Munsterman Bestuurslid
- Hendrik Huitema Bestuurslid

Beste leden,

De jubileumcommissie is al druk bezig met het samenstellen van een 
aantal festiviteiten.
Vastgelegd zijn inmiddels:
- Klaverjasmarathon
- Optreden T-Brass uit Sneek
- Bierproeverij o.l.v. Jan Sjoerd de Vries
- Demonstratie Beachvolleybal 
- Disco voor de jeugd 
- Héél véél muziek o.a. Nancy and the Sinatras 
- Korenfestival 

We zullen jullie regelmatig over de voortgang informeren.
Heb je ook ideeën, laat het ons weten! (rpmpostma@gmail.com)

Vriendelijke groet,
Namens de jubileumcommissie  Ronald 

                50-jarig jubileum
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Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u 
ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg 
Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel.  
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in 
Sneek. Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen  
óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt. 

Henny Engelman is wijkverpleegkundige  
in uw buurt

Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam 
Sneek Brekken is er voor u en uw naasten. 
Henny komt graag bij u langs voor een 
vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient 
optimale zorg, precies op maat.

0515 - 46 13 38 | TeamSneekDeBrekken@thuiszorgzwf.nl
mijnantonius.nl/thuiszorg

Wij staan voor u klaar!
24 uur per dag, 7 dagen per week

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:

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:

Voor meer informatie kunt u mailen naar: redactie@despilsneek.nl
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ADVERTENTIE:

Tel.: R. v. Dijk 06-41250466
  

Bestrijding stankoverlast - Camera inspectie
Reparatie - Vernieuwen

ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE:
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Schoolbank.
Het is inmiddels al weer een paar weken 
geleden, op cursus of beter een workshop. 
Samen met andere filmclubs uit het noorden. Voor de meesten van 
ons was het al weer een tijd geleden, de schoolbanken viel mee, de 
locatie was een zaal met gezellige tafeltjes en comfortabele stoelen. 
Maar goed, het onderwerp was: camera regie.  We kregen les in waar 
de camera op gericht moet zijn bij verschillende onderwerpen. Ik 
dacht eerst nog dat kan zo moeilijk niet zijn maar dat viel erg tegen. 
Mevrouw Franka Stas, jaren lang docent in deze materie verdeelde 
ons in groepen en gaf vervolgens verschillende opdrachten. Zoals 
“film een interview” en ook “film stiekem een persoon en besluip 
deze”. De moeilijkste opdracht was   “ film een persoon met een  
enveloppe in zijn hand die zijn rivaal ontmoet in een restaurant, 
het verhaal waar de brief over gaat zelf bedenken”. We kregen van 
Franka (onder andere) mee dat in- en uitzoomen uit de boze was en 
er meer in close up gefilmd moet worden. 

Green screen.  
Begin vorige maand is er op een clubavond geoefend met 
greenscreen. Het groene scherm dus. Op youtube staan veel 
voorbeelden over de toepassing hiervan. Het komt er op neer dat 
wat je filmd voor een groen scherm of doek, bij het bewerken van 
de opnamen in de computer, de kleur groen transparant kan maken 
welke  je vervangd door een achtergrond. Zo kan je een persoon 
die gefilmd is voor het groene doek (gewoon binnen op de grond), 
in de film langs de rand van een hoog gebouw laten lopen. In de 
filmwereld wordt veel gebruik gemaakt van deze techniek zoals bij 
de opnames van “Spiderman”. Ook voor de weerkaart achter de 
weerman/vrouw wordt gebruik gemaakt van het groene doek. Leuk 
werk, ook voor animaties geschikt.

Eind mei 
We stoppen eind mei, in het najaar gaan we verder. Vergeet niet de 
zomer vast te leggen in foto’s of video. Op een regenachtige dag in 
de herfst kan je er fijn mee aan de slag, immers “het 
heden is later veelal kostbaar”. Een prachtige zomer 
toegewenst, geniet er van!
                                                                
SOOS:
 
Voor alle soos leden onze laatste middag is 4 Mei.

SoosVideoclub Windjammer
Weet niet of het wijkkrantje nog voor die tijd bij U is bezorgd..
Maar dan hebben wij onze KIEN middag achter de rug.
Koffie / Thee met wat lekkers er bij en een iedere is welkom op onze 
slotmiddag
 
De Biljarters zijn uitgespeeld en hebben hun Trofee,s uitgereikt 
Elders in de wijkkrant leest U meer over de SOOS...
Wij hebben ons best gedaan , meer kan ik er niet over zeggen
En we beginnen weer op Woensdag 7 September 2022... 
Een hele fijn zomer / vakantie en tot ziens...
 
groetjes van Carla en Coby..

Notulen Jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering De Spil d.d. 25-03-2022
Tijd : 19.30 uur - Foyer de Spil.
Aanwezig : Zie presentielijst.
Afwezig m.k.g.: Ronald Postma – J. Frankema.

AGENDA :
1. Opening – Welkom door de voorzitter
2. Vaststelling agenda
3. Notulen Jaarvergadering d.d. 01-10-2021
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Jubileum Commissie (Commissie is benoemd–Ronald Postma voorzitter)
7. Verslag bestuur/commissies 2021 
8. Verslag penningmeester 2021
9. Verslag kascommissie 2021
10. Vaststellen financieel jaarverslag 2021
11. Begroting 2022
12. Benoeming leden kascommissie 
13. Vrijwilliger van het jaar
14. Voortgang gebouw/gemeente
15. Verkiezing bestuurslid:
- Jan Bernard Terpstra, (voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar. 
Jan Bernhard is bereid waarnemend voorzitter te blijven tot einde 
boekjaar. 
Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de 
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jaarvergadering melden bij het secretariaat.
16.Rondvraag                                                                                                                                    
17. Sluiting.
   
1. Opening en welkom voorzitter:
Jan Bernhard heet iedereen welkom. Blij dat we weer met elkaar aan 
tafel kunnen zitten zonder mondkapje. We staan met z’n allen even 
stil bij degenen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
Fijn dat we de activiteiten weer konden opstarten na corona. 
Wisseling in aantal leden maar we hopen dat we deze goede trend 
kunnen doorzetten.
Volgend jaar is ons jubileumjaar – volgens Ronald Postma (vz. 
Jubileumcommissie), is helaas ziek en kan daarom vanavond niet 
aanwezig zijn, ze hebben al een leuk programma, ideeën zijn 
welkom. Graag melden bij de jubileumcommissie 
(rpmpostma@gmail.com) 
2. Vaststelling agenda:
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 01-10-2021:
Was een gebroken jaar vanwege corona, daarom een kort verslag.

4. Ingekomen stukken:
Zijn toegevoegd aan de stukken. Kort lijstje.

5. Mededelingen : 
JBT - Ledenadministratie. Dit jaar 60 leden opgezegd maar ook 20 
nieuwe leden.

6. Jubileumcommissie: 
Er is een budget opgesteld en toegekend aan de commissie. Helaas 
is Ronald ziek en kan ons vanavond niet van de laatste informatie 
voorzien, 5 commissieleden zijn druk bezig.

7. Verslag Bestuur en commissies 2021:
Met uitzondering van het verslag van het bestuur zijn de verslagen 
van de commissies toegevoegd aan de vergaderstukken. I.v.m. met 
het korte jaar en weinig nieuws is door het bestuur besloten dit jaar 
geen verslag toe te voegen.

8. Verslag Penningmeester 2021:
Stef kan kort zijn en geeft het woord aan Mirjam. Mirjam loopt 
financieel verslag door met tekst en uitleg bij de aanwezig financiële 
stukken.

Balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen 
vermogen van een bedrijf, instelling of persoon, hoe het e.e.a. is 
gefinancierd. Een klein beetje voorraden. Vorderingen overlopende 
activa, liquide middelen; 
Activa (bezittingen) Bank- en spaarrekening iets gedaald. Betalingen 
> huur nog niet betaald, gebruik gemaakt van de regelingen.   
Passiva (eigen vermogen en schulden). Hoe is e.e.a. gefinancierd. 
Schuld bij gemeente, crediteuren en leveranciers. 
          
Resultaat (wat er overblijft wanneer alle bedrijfskosten van de netto 
omzet afgetrokken worden) verlies 3374,= tegen 6635,= Vorig jaar. 
Getroffen door Corona en geen baropbrengsten. We hadden gehoopt 
dat we meer open zouden zouden zijn. Positief resultaat voor de 
vereniging, ‘oppotten’. Minder uit gegaan dan er binnen kwam.
Vaste lasten (uitgaven aan: huur/hypotheek, gas, elektriciteit, 
water, lokale lasten). Lasten – Tekening Bouwkundig architect i.v.m. 
discussie Gemeente + verbetering ventilatiesysteem. Hier loopt nog 
vordering bij de Gemeente. Verwachting meer open te zijn dus meer 
kosten. Kosten juridische steun en ventilatiesysteem si niet voor 
rekening van de vereniging. 
Begroting (schematisch overzicht waarin je vermeldt wat alle 
kosten zijn en welke inkomsten daar tegenover staan.) Verwachting 
baropbrengst en verhuur groter.
Toelichting op de balans  Schulden stijging zichtbaar, Gemeente 
nog niet betaald. Verder weinig verschil met vorig jaar. Kosten zoals 
toegelicht in stukken.
Bij vragen is Mirjam altijd bereid tekst en uitleg te geven.
JBT - Resultaat valt mee, we gaan een goed jaar tegemoet. Bedankt 
Mirjam voor haar goede werk.

9. Verslag kascommissie 2021:
Uitgevoerd door penningmeester (J.S. Kuiterman) en financieel 
administrateur (M.A. van der Kooij) samen met de leden 
kascommissie; Mevr. Frankema en Alex Toering. Mevrouw Frankema 
kon vanavond niet aanwezig zijn. Alex geeft de complimenten aan 
de Stef en Mirjam, alles was goed voor elkaar, weinig te controleren. 
ABC had meer kosten overdag, viel op, rest geen probleem, allemaal 
keurig netjes. Verslag wordt derhalve goedgekeurd.

10. Vaststelling Financieel jaarverslag: 
Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd en 
vastgesteld.
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11. Begroting 2022 :
Begroting wordt vastgesteld.

12. Benoeming leden kascommissie: 
Mevrouw Frankema treedt af, oproep voor twee nieuwe leden. Alex 
Toering en Wim Hoexum met als reserve Gert Verschoor.

13. Vrijwilliger van het jaar: 
Inmiddels al jaren en traditie. Vorig jaar een man, Alex Toering, dit 
jaar een vrouw. Iemand die al jaren op een groot aantal fronten altijd 
klaar staat; MARGRIET EEKMA. Woorden van de voorzitter worden 
bijgestaan door een applaus van de aanwezigen. Margriet krijgt 
namens ons allen de bloemen, certificaat  en kadobon overhandigd.
Margriet meldt dat ze dit echt niet had verwacht, grote verrassing. 
Heeft  zich al jaren ingezet voor de vereniging en hoopt dit ook nog 
jaren te kunnen doen.
14. Voortgang gebouw: 
Sinds 2019 is het bestuur niet meer zelf in gesprek met de 
gemeente. Dit is uit handen gegeven aan de jurist. Zijn een aantal 
gesprekken geweest maar in feite niets opgeschoten. In 2017 is er 
voor het laatst iets gehoord van de wijkcoördinator Jan Leijstra, van 
Gea Wielinga is er sinds 2019 niets meer vernomen.
De jurist neemt nu onze zaken waar. Het is erg rustig. Misschien eind 
dit jaar opnieuw een gesprek. Nieuwbouw wordt steeds moelijker 
ook gezien de financiën. Een nieuw dak op de Spil zou goedkoper 
zijn. Het wordt steeds moelijker voor wijkverenigingen, hebben 
bijna geen bestaansrecht. Op termijn zullen waarschijnlijk alleen de 
Schuttersheuvel en de Spil overblijven.
Vraag vanuit de zaal: Is er meer bekend over de plannen van 
Alliade?
- Niets meer van gehoord. In 2017 hadden ze haast. Gemeente moet 
als verhuurder aan zijn verplichtingen voldoen. Vooralsnog blijven 
we hier, dan maar procederen. Zoiets duurt 6 jaar. We gaan wel in 
gesprek met raadsleden – communicatie met het College doet de 
jurist.

15. Verkiezing bestuurslid:
JBT treedt af, gezien zijn leeftijd. Er heeft zich tot nu toe nog 
niemand gemeld die het over zou willen/kunnen nemen. Jan Berhard 
is bereid tot die tijd als waarnemend voorzitter aan te blijven indien 
men daarmee akkoord is. Reactie uit de zaal is positief.
Leo Brouwer heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid en 
voorzitter barcommissie. Tot 31 mei blijft Leo zijn taken nog doen, hij 

blijft nog wel actief als barmedewerker 1 x per week.
Afgelopen woensdag is Hendrik Huitema opgestapt als bestuurslid 
wegens een meningsverschil. Hendrik zal nog officieel bedankt 
worden voor zijn inzet.
We zoeken dus een nieuw bestuurslid. Misschien iemand uit de 
sportcommissie? We moeten actief blijven. Denk aan nieuwe ideeën 
We hebben een nieuwe tafeltennistafel gekregen. Volgens Jan van 
de Pal gloednieuw, staat in de sporthal, moet nog inelkaar gezet 
worden. Moet misschien ruchtbaarheid aan gegeven worden.

16. Rondvraag: 
Jan v.d. Pal - Tijdens de verkiezingen kon er niet gesport worden 
in de grote zaal i.v.m. het tellen van de stembiljetten. Door corona 
hebben we lang niet kunnen sporten, dit geeft wrijving. Er is 
blijkbaar in de communicatie is misgegaan. Tot 21.00 uur zou er 
gebruik gemaakt kunnen worden van de grote zaal.    
Volgende keer graag tijdig bericht naar de sporters.
Stef - Had het idee dat de sporters gebruik maakten van de sporthal 
i.p.v. de grote zaal.
Anneke Prins - Zat bij de stemming – tafels werden ’s-middags al 
klaar gezet in de grote zaal voor de telling. Telling had wat haar 
betreft ook in de foyer gekund.
JBT - Is dus duidelijk miscommunicatie geweest.
Jolanda Abbink - Woensdag en donderdagmorgen sporten de ABC 
dames in de grote zaal. Kunnen i.v.m. met verhuur aan derden niet 
bij de stoelen + spiegels. Krijgen totaal geen medewerking van de 
huurder (Verloskundigen praktijk).
Leo - Gaat in overleg met de verloskundigengroep zodat het naar 
tevredenheid  geregeld wordt.
JBT - Activiteiten van de Spil moeten voorrang hebben.
Wim Hoexum - Ruimte naast het Bridgelokaal staat vol, tijdens 
de koffiepauze kan men geen gebruik maken van het zitje. Tevens 
vraagt Wim of er iets meer toezicht op de verwarming gehouden kan 
worden door iedereen. Ook stonden er grote ramen open, men kan 
hier zo door naar binnen.
Het heeft hierbij onze aandacht!
Alex Toering - Het is een regel dat het barpersoneel van dienst 
’s-avonds een nacontrole doet.
Leo - Heeft het idee dat het schromelijk wordt overdreven maar zal 
het doorgeven aan derden die ruimtes huren.
Vanuit zaal - Ook in de kleedkamers branden  ’s-morgens bij 
binnenkomst regelmatig alle lampen nog.
JBT - Laten we hier met z’n allen scherp op zijn. Let ook op uitzetten  
ventilatiesysteem!
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Bennie Koenen - Is het mogelijk om meer activiteiten voor jongeren 
te organiseren? Zou graag ook meer dertigers zien.
JBT - Denk er eens over na wat. De groep 20+ past niet bij onze 
vereniging. 
Ria Visser - In september de wijkkrant misschien door de hele wijk  
verspreiden?
JBT - Is erg kostbaar tegen een klein resultaat. Misschien zijn flyers 
een optie.
Wat moet hier in; activiteiten, hoeveel leden e.d. In Tinga, 
Duinterpen en de Brekken vespreiden.
Ria Visser, Wim Hoexum en JBT willen wel naar een opzetje kijken.
Wim Hoexum - Windjammer initiatief op zondagmiddag films 
te draaien. Hele leuke films o.a. oud Sneek. Erg wienig animo. 
(Misschien  door de week i.p.v. zondag).
JBT - We moeten meer publiciteit geven aan onze activiteiten, denk 
aan Facebook/Internet/Sneeker!
Angelo Draisma - Is er een budget toegewezen aan de 
Jubileumcommissie?
JBT - Ruim budget toegewezen.

17. Sluiting: 
De voorzitter sluit vergadering, bedankt iedereen voor de 
aanwezigheid en biedt allen een consumptie aan namens het bestuur.

* * * * * * * *

Jaarverslagen
A.B.C jaarverslag 2021

Afgelopen jaar hebben we weinig kunnen organiseren, vanwege de 
Corona. Maar ik denk niet dat wij de enigen zijn die hiermee zaten.
We wilden een heleboel doen, hebben het ook wel geprobeerd. 
Gegymd is er wel, voor zover het mocht met alle maatregelen die 
er waren. Dan dachten we “dat is leuk om te doen”, moest de Spil 
dicht...ja dan houdt alles op. We hebben nog wel een aantal keren 
onze handwerkclub kunnen houden, maar dat had ook onder Corona 
te lijden. Maar die middagen waren toch wel gezellig hoor, ook weer 
met een beperkt aantal dames, erg jammer.
Onze Sinterklaas morgen vond wel doorgang, niet zo uitgebreid als 
andere jaren maar toch wel heel leuk! De Kerstviering werd ook 
afgelast, daar maken we altijd ook nogal veel werk van.
Met z’n allen hopen we dat wij dit jaar, 2022, wel een aantal dingen 
kunnen realiseren, nieuwe dames kunnen verwelkomen voor onze 
A.B.C.
We zetten onze schouders er weer onder en dan moet het lukken!!!
Bettie Toering-Koenen 

Jaarverslag van de Instuif 2022
Zo al weer een jaar voorbij, ondanks de pandemie 
hebben we weinig te melden over de Instuif.      Ben je 
net weer even bezig moet je alles weer laten varen .                                                                         
Zo schiet een jaar wel heel snel voorbij. September konden wij weer 
even klaverjassen, en een stille hoop dat de Marathon als afsluiting 
van het jaar door kon gaan. Alles geregeld, catering en de prijzen… 
Maar helaas moesten wij alles weer ongedaan maken, iedereen 
afbellen. Maar ja, regels zijn regels .Wij hopen dat het in het nieuwe 
jaar wel weer mag . Zoals ik het al zei: “Het jaar was voorbij en geen 
marathon en geen kaarten.” Wij wensen een ieder toch nog,
Fijne feestdagen en een hoopvol 2022…

Jaarverslag van de SOOS  2021
Het verslag van de Soos begint pas in september ,in plaats van 
januari. Hier ook geen soos dit eerste half jaar, te veel gevallen en 
te gevaarlijk. Daar willen wij niet bij horen. Eerst alle vaccinaties 
maar halen. Dan voel je, je weer een beetje vrij in september,  maar 
voorzichtig beginnen en zoals verwacht, de meeste leden waren er 
ook bang voor dus geen afsluiting van dit jaar. Hopelijk kunnen we 
in 2022 een punt achter alles zetten en een frisse start maken, we 
wachten maar af. Verder hebben wij dit jaar niet veel beleefd, valt er 

De SpilWijkvereniging

wenst iedereen een fijne vakantie!
Lekker genieten en tot september!
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ook weinig te vertellen Spil dicht dus ook de Biljarters moesten net 
als wij wachten. Maar de booster is binnen dus hopelijk tot in januari.
Ook wensen wij een ieder fijne feestdagen voor zo ver het kan.
Vriendelijke Groet en hou vol …Coby Volberda.

JAARVERSLAG Schilderclub.
Na een lange periode van Coronagekte kregen wij permissie om in 
september weer de deuren te openen. De cursisten super blij, want 
zij zaten allemaal met half afgemaakt werk. Ook snakten zij om 
elkaar weer te zien na anderhalf jaar afwezigheid. Helaas moesten 
enkelen wel afzeggen door persoonlijke omstandigheden.
Tot mijn spijt kreeg ik een mail van een van mijn cursisten, die mij 
meedeelde dat zij niet was ingeënt en dat ook niet wilde. Bovendien 
wilde zij zich ook niet laten testen. Tja, toen was voor mij de kous 
af! Na veel beraad met de cursisten en het bestuur zouden van de 
groep waar de bewuste cursist in zat, zeker van de 9 cursisten er 
5 wegblijven. Het bestuur besloot om deze cursist apart met een 
mondkapje te plaatsen, omdat een wijkvereniging  nooit iemand 
mag weigeren. Maar omdat dit zo’n extreem risicovolle toestand 
was vond ik ten opzichte van de overige cursisten, die zich wel aan 
de regels van de overheid hielden, dat diegene die zich er niet aan 
wilde houden er zelf om vroegen om buiten gesloten te worden. 
Ik heb dit besloten na alle mails van de cursisten en vooral  de 
opmerkingen van de cursisten van de groep, waar de bewuste cursist 
niet in verbleef, heeft bij mij de doorslag gegeven om deze cursist 
de toegang te weigeren.  Anders kon de hele dinsdag groep geen 
doorgang hebben.
Ook het fijt dat ik na zo’n 20 jaar schilderles aan de Spil heb 
gegeven, was ik van plan om ermee te stoppen. Ik heb  verdrietige 
momenten tijdens de ziekte en bij het overlijden van Sietie de 
Vries, Elly Spek en Tineke Terpstra gehad, maar ook vele fijne 
herinneringen aan deze tijd die ik zeker zal koesteren. Vooral met 
de video , die Annet Lutz en haar filmploeg van mij en enkele 
cursisten tijdens de schilderles hebben gemaakt, ben ik heel blij. 
Dat is een stukje herinnering die blijft en die ik steeds weer opnieuw 
kan beleven. Eind Maart 2022, wanneer deze cursus is afgelopen, 
beëindig ik de schilderlessen. Ik wens mijn cursisten het allerbeste 
toe en raad hen aan gewoon door te gaan met wat ik jullie heb 
geleerd. Hetzij op een club, hetzij thuis. Laat je talent niet verloren 
gaan. Je kunt ook met een klein groepje om beurten bij je thuis 
schilderen, want je kunt ook van elkaar leren.
Mede namens de cursisten wens en wij u allen een gezond en 
zonnige vakantie toe.
Sietske Kuijpers- van Wijk                  
Schilderen.

Jaarverslag sjoelclub 2021      
Januari/februari:     
Per begin januari bestaat ons ledental uit 11 vrouwen en vijf 
mannen. Door de corona crisis is het sjoelen zoals we voorheen 
gewend waren nog steeds niet mogelijk. Naar alle waarschijnlijheid 
komt het er dit seizoen helaas ook niet meer van. De leden die over 
een sjoelbak beschikken moeten dan thuis maar een beetje blijven 
oefenen tot wanneer het nieuwe seizoen begint en dat wordt 
dan pas weer in september. Laten we blijven hopen, dat er dan weer 
mogelijkheid is om alles te hervatten en het leden aantal er niet 
onder gaat lijden.   
maart t/m augustus:     
De Spil is nog steeds gesloten deze maanden. We zullen dus nog 
even geduld moeten hebben en hopelijk kunnen we misschien in 
september weer beginnen met sjoelen.   
september:      
De 13e van deze maand mogen we weer beginnen met sjoelen en 
dat doen we dan in de foyer met inachtneming van de coronaregels. 
Na enkele weken is het zelfs al weer mogelijk om in ons eigen 
vertrouwde zaaltje te sjoelen.vDe uitreiking van de gewonnen 
“bekers” die in het seizoen 2019/2020 zijn behaald,vworden nu pas 
uitgereikt, omdat het sjoelen een tijdje heeft stil gelegen vanwege 
de corona.vDe uitslag van de in te halen competitie was als volgt: 
1: Roelie de Jong (5568 p.) 2: Dicky Huisman (5270 p.) 3: Diny 
Spijker (5019 p.) Per 25 september is 1,5 afstand houden niet 
meer verplicht, maar bij plekken waar het drukker wordt,zoals bij 
evenementen, horeca enz. is dan wel een corona  toegangsbewijs 
nodig.     
oktober:      
De 25e van deze maand is de finale van de 1e periode winnaars 
gehouden: Johan en Diny zijn de winnaars van de 1e periode.  
Johan is als eerst geeindigd van sjoelers met een gemiddelde onder 
de 110  Met 958 punten en Diny heeft 1004 punten gehaald van de 
gemiddelden boven  
de 110.      
november:      
8 nov. mag er weer in de foyer worden gesjoeld van het bestuur 
van De Spil, uiteraard wel met in achtneming van de huidige corona 
regels.  15 nov.moeten alle leden, die een coronabewijs bezitten, dit 
tonen als bewijs, dat ze zich twee maal hebben laten inenten, anders 
mogen ze De Spil niet in. De 22e is nu voor het laatst gesjoeld 
vanwege al weer nieuwe coronaregels, die zijn ingegaan.   
december:      
Op 18 december maakte het kabinet tijdens een persconverentie 
bekend, dat Nederland, opnieuw in een lockdown gaat, vanwege 
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de oplopende besmettingen. Het blijkt echter, dat deze besmetting 
van het virus Omikron, wat nu heerst minder ernstiger is. Misschien 
krijgt dit virus zodanig de overhand, dat het hier bij blijft en er geen 
nieuwe varianten meer ontstaan die ernstiger zijn. We eindigen dit 
jaar met een ledental van 16 (10 dames en 6 heren) en gaan er een 
beetje vanuit, dat het jaar 2022 er wat rooskleuriger komt uit te 
zien. 
namens de sjoelclub John Postma,     

JAARVERSLAG VAN DE SPORTCOMMISSIE 2021
We hebben het afgelopen jaar vanaf januari tot april niet meer 
gesport, alleen een paar maanden afgelopen najaar, dit met QR test 
controle. tevens mochten de leden na de sport ook niet douchen van 
het bestuur van de Spil, i.v.m. ernstige legionella bacterie.
We missen zo’n 100 leden door corona. We hebben nu 154 leden 
inclusief de trainers.
September vorig jaar 2 volleybalgroepen zijn gestopt door onderlinge 
onenigheid Jeugdbadminton loopt achteruit n.l. voor de corona nog 2 
uren en nu nog slechts 2 à 3 Zeer enthousiaste jongetjes.
De dans en gymgroepen doen het goed. Het zijn fijne groepen met 
gepassioneerde docenten.
Het ventilatiesysteem in de grote zaal is inmiddels ook aangepakt. 
Het bestuur is dankbaar voor alle leden die lid zijn gebleven van de 
sport en van de Spil. Immers veel kosten zijn wel doorgegaan. 
We trachten dit jaar weer als vanouds weer af te sluiten met een 
volleybal- en badmintontoernooi en met een kadermiddag. Dit 
ging dus helaas in 2021 ook niet door. We gaan met frisse moet en 
enthousiasme door met onze fijne sport-, dans- en gymgroepen.
De voorzitter: Jan van der Pal
Penningmeester: Lisa Wierda
Secretaris: Gea van der Molen
Algemeen lid: Hilda Boot 

Jaarverslag van de Spilbrekers.
Zoals bij de meeste commissies waarschijnlijk het geval was, hebben 
de Spilbrekers door de Corona pandemie een heel rustig 2021 achter 
de rug.
Aangezien wij eens in de 2 weken repeteren, hebben wij maar 14 
repetities gehouden en optredens waren natuurlijk ook niet mogelijk.
Het aantal deelnemers is hetzelfde gebleven, namelijk 9 muzikanten.
Wij hopen op een beter 2022 en zijn alweer druk aan het repeteren 
en plannen maken.

Namens de Spilbrekers,
Emmy Schoneveld.

Jaarverslag Schietclub
Ledenaantal: 11
Er zijn dit jaar 3 nieuwe leden bijgekomen en er zijn 2 weggegaan.
Er is weer een heel jaar voorbij en ook de schietclub heeft niet 
stilgezeten. We zijn door de maatregelen op en af open geweest. Dit 
heeft voor wat veranderingen gezorgt in onze schiet tussenstanden. 
Maar het was niet dat niet geregeld kon worden. Ook was een van 
onze geweren defect, hier hebben we een nieuwe voor in de plaats 
weten te vinden.
Leuk nieuws is dat we er 3 nieuwe leden bij hebben. Minder leuk 
nieuws is dat we door de maatregelen 2 zijn verloren. Hopelijk 
komen ze als alles weer los is en alles weer mag weer terug.
Zoals voorheen is het schieten nog altijd op de woensdagen vanaf 
19:30. Iedereen is welkom en we staan altijd open voor nieuwe 
leden.
We gaan weer voor een gezellig jaar!
Vriendelijke groet, Bestuur schietclub.

Schilderen

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag komen een aantal dames in de 
Spil samen om met elkaar te schilderen.
Op deze middagen helpen we elkaar bij het schilderen en drinken 
samen een kopje thee.
Doel van de cursus is om elkaar te stimuleren bij het schilderen.
We schilderen 2 keer een blok van 10 lessen van 13.30 uur tot 
15.30 uur.

Vr.Gr. Pia en Hitje.
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Sjoelclub
 Sjoelkrant  editie 
Paas/april  ** 2 0 2 2

Beste lezers, 

Lange tijd heeft u niets van het sjoel-front iets vernomen, ja logisch 
we hebben dan ook tijden
niet kunnen sjoelen vanwege de alom bekende
reden.
Maar we hebben zo goed en zo kwaad als ’t kon
Onze activiteiten weer opgestart, maar we zijn
allemaal van slag geweest want de resultaten
waren nou niet bepaald om te zeggen hij gaat weer
als de “brandweer”  

Wij zitten nu in de afsluitende fase van onze
competitie en zullen wind en weder dienende in september de draad 
weer als vanouds oppakken en dan natuurlijk er weer alles aan doen 
om ons gemiddelde waar te maken c.q. op te vijzelen.

Bij het ter perse gaan ligt Pasen alweer achter ons en 
Gaan de meesten weer aan hun vakantie denken, vandaar fijne 
zomer toegewenst !!

De competitie-stand is door allerlei 
omstandigheden niet volledig of incompleet 
omdat niet alle sjoelers het totaal aantal 
bakken per periode hebben kunnen sjoelen, 
vandaar dat ik deze uitslagen niet heb vermeld 

Rest mij nog te melden dat wij helaas afscheid 
hebben moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid, namelijk Leo 
van Klaveren die onlangs is overleden; familie veel sterkte gewenst 
!!

Wel wij  gaan we er weer voor, en sluit ik af met:
 tot het volgend seizoen !!

 
** uw sjoel-correspondent  **

Sneek Duurzaam
Samen minder energie verbruiken.  
 

In de maand mei organiseert Sneek 
Duurzaam 2 activiteiten in de Spil over energie besparen en 
duurzaamheid.

Op dinsdag 3 mei is er van 19:30 tot en met 21:30 uur het 
energiecafé. Zoals bij elk café, kunt u hier zo naar binnen lopen en 
een gratis kop koffie met ons drinken.

In het energiecafé kunt u vrijblijvend en kosteloos in gesprek 
gaan met een van onze energiecoaches met al uw vragen over 
energiebesparing in uw woning. Energie wordt immers steeds 
duurder en besparen levert geld op.
Heeft u niet direct belangstelling, maar u kent iemand, die deze hulp 
zou waarderen? 
Geef hem of haar dan deze tip door. 

Op dinsdag 17 mei is er van 19:30 tot en met 21:30 uur 
een thema-avond over het Vergroenen van uw tuin en Bokashi 
(fermenteren in plaats van composteren). 
Een paar dagen na de ijsheiligen zeker de moeite waard om erbij te 
zijn.
U kunt zich voor deze avond inschrijven via de email info@
sneekduurzaam.nl. We vragen voor deze avond een kleine bijdrage 
in de kosten van € 5,00.  

We hopen u te ontmoeten,

Namens het bestuur Sneek Duurzaam 
Koos Kuijvenhoven (secretaris)
www.sneekduurzaam.nl
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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 10.30-11.30
  Koor    19.45-22.00
  
Iedere vrijdag:
  Schilderen   13.30-15.30
  Stijldansen   19.00-22.00
Op de derde vrijdag van de maand (okt t/m april): Klaverjassen 20.00

Agenda

ADVERTENTIE:

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

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

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

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

10.15-11.15 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

19.00-20.00 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

20.15-21.15 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Aerobic

DONDERDAG

10.30-11.30 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

Sportrooster
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Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130

ADVERTENTIE:


