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Commissie Contactpersoon Telefoon Mobiel
ABC Jolanda Abbink 06-22423672
Bar Jan Frankema 421148
Biljarten Johan Munsterman 425182 06-57707218
Bridge Hans van Velthoven 06-29733726
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
We zijn weer leuk bezig in De Spil. 13 november had Historisch 
Sneek een leuke avond over de Prins Hendrikkade met 150 
bezoekers.
De tot een wereldwijde uitgegroeide energiecrisis zal ook invloed 
hebben op de energie kosten van De Spil. Met de huidige energie 
prijzen zouden de energie kosten nu € 1.250,00  per maand zijn. 
Met zulke prijzen zullen we na moeten denken over mogelijkheden 
die bijdragen tot een prijs verlaging. Een snelle mogelijkheid is de 
thermostaat lager zetten. Maar dit wordt een lastige beslissing. 
Een oproep aan een ieder om zoveel mogelijk de ramen en deuren 
gesloten te houden. En de ventilatie systemen uitschakelen als de 
Spil dicht is.
In het voorjaar en ook in de zomer vakantie heeft ons 
onderhoudsteam traditionele lampen vervangen voor led verlichting. 
Deze	werkzaamheden	zullen	zeker	een	positief	effect	hebben	op	het	
stroom verbruik. Hiervoor willen wij het onderhoudsteam nogmaals 
bedanken.

Hoe werkt de leden administratie?
Nieuwe leden zijn welkom. Het lidmaatschap van de vereniging kost 
op jaarbasis € 12,50 per jaar. Bij voorkeur geïnd via automatische 
incasso. Leden die in september lid willen worden betalen € 
6,25 op dezelfde voorwaren als hier boven. Hopelijk zijn de 
lidmaatschapskosten geen drempel voor nieuwe leden. Mochten 
leden	om	financiële	reden	moeite	hebben	met	het	betalen	van	de	
contributie dan kunnen ze via het sociaal loket bij de gemeente een 
tegemoetkoming aanvragen voor de kosten.  

Tot zover vanuit de bestuurskamer

Eerst bang voor het donker en nu 
bang voor het licht.

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

kantine@despilsneek.nl

ABC
We gaan met de A.B.C. op woensdag 2 november naar de 
Orchideeënhoeve  in Luttelgeest.

De bedoeling is om 12:45 u te verzamelen bij de Spil molenkrite 
169 en om 13:00 u te vetrekken richting Luttelgeest. Bij aankomst 
drinken	we	eerst	gezellig	met	zijn	allen	koffie/thee.
We krijgen daar verdere instructies over het verloop van de middag, 
o.a. over het gezamenlijk eten.
Daarna kan ieder z`n gang gaan. Er is zoveel te zien zoveel 
orchideeën		het	is	echt	de	moeite	waard.

Het is altijd reuze gezellig om met z`n allen weg te gaan
De kosten bedragen circa €60,00. Er is nog plaats in de bus dus het 
zou leuk zijn als er nog dames waren die mee willen gaan. 
Voor verdere inlichtingen kun u zich wenden tot Jolande Abbink tel 
0622423672.

ABC
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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!

Hou	jij	ook	van	schieten	en	ben	je	ouder	dan	16	jaar.	Zoek	je	een
uitdaging om de strijd aan te gaan met je mede clubleden?

Kom dan eens een woensdagavond tussen 19.30 en 22.30 uur naar 
de Spil om te kijken of schieten iets voor jou is.
Twijfel je? Kom dan gerust een avond proefschieten!
Er wordt geschoten met pistool en geweer deze zijn eigendom van de
club.
Per kaart wordt 5 keer geschoten en je schiet 3 kaarten per wapen.
De punten van de beste 2 kaarten worden genoteerd en aan het 
einde worden die bij elkaar opgeteld.
Voor en onder het schieten mogen er geen alcoholhoudende drankjes
genuttigd worden.

Kom eens gezellig een keer langs!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de schietclub.

Schietclub

Foto van: Niels Haagsma
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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.

Beste leden van de sport:

De lessen zijn weer gestart.
Er zijn enige veranderingen gaande:
De Salsa lessen worden overgenomen door Jacqueliene van Dijk. Op 
de maandagavond om 20.00. Start 19 september met de naam Just 
Dance. Hopelijk wordt ook dit een enthousiaste groep van dansers 
zoals we van Mirjam gewend waren.

Voor de Fit 55 groep hebben we helaas geen docent kunnen vinden.
- U kunt dus kiezen uit al onze sporten zoals; Just Dance, Aerobic en            
For Every Body.

- Ook kunt u op badminton en volleybal of badminton/tafeltennis. 

-	Zie	sportrooster	achterin	het	wijkblad.

We	willen	als	bestuur	Mirjam	hartelijk	bedanken	voor	de	fijne	jaren	
dat zij hier met plezier les heeft gegeven. Fijn voor haar dat ze een 
nieuwe baan heeft gevonden met meer uren.
Jaqueliene wensen we veel geluk met het opstarten van haar 
danslessen. Dit zal zeker goed komen met haar ervaringen in dans.
De man van Jaqueliene heeft ons ook fantastisch geholpen met het in 
elkaar zetten van een tafeltennis tafel. 

Wie heeft er belangstelling voor een les deels badminton deels 
tafeltennis? Geeft je dan op bij onze voorzitter. Tel nr: 06- 51514769.
Verder	wensen	we	iedereen	een	fijn	seizoen	en	veel	sportplezier.	

Het is alweer september en we willen onze weerstand groot houden 
en doorkunnen sporten. Hieronder wat suggesties griep te voorkomen 
met voeding en supplementen;

Mensen die zich willen beschermen tegen een griepaanval kunnen 
met juiste voedingskeuzes en enkele supplementen veel griepellende 

voorkomen. Melkproducten bijvoorbeeld zorgen voor de aanmaak 
van	stoffen	die	de	afweer	versterken.	Vette	vis	zoals:	zalm,	
sardientjes of witte tonijn (in blik of vers) bevatten de reeds veel 
beschreven omega-3 vetzuren die er voor zorgen dat de zogenaamde 
T ‘killer’ cellen in het lichaam worden vermenigvuldigd. T-cellen 
doden	het	influenzavirus.	Zeevruchten	zoals	kreeft,	krab,	oesters	en	
garnalen laten ons toe meer selenium op te slaan. Selenium heeft de 
eigenschap	om	nog	andere	griep	eliminerende	stoffen	in	ons	lichaam	
aan te maken. Sommige mineralen (ijzer en zink) en vitaminen 
(vitamine A, B6, B12 et E) zijn ook bekend voor hun griepwerende 
eigenschappen.	Ook	vlierbessensiroop	is	zeer	efficiënt	tegen	griep.	
Vergeet tot slot colloïdaal zilver niet. Dit is - volgens Noorse 
wetenschappers - het meest krachtige natuurlijk antibioticum dat in 
staat is om meer dan 650 ziekteverwekkers te liquideren.
Daarnaast Vit. C tabletten en Echinacea 
druppels. Veel fruit en Rauwkost eten. 

En……….met plezier sporten.

Sportbestuur Spil
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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 heeft inmiddels al heel wat festiviteiten vast 
kunnen leggen. 

Vastgelegd zijn inmiddels:
- Klaverjasmarathon
- Optreden T-Brass uit Sneek
- Bierproeverij o.l.v. Jan Sjoerd de Vries
- Pub quiz
- Demonstratie Beachvolleybal 
- Disco voor de jeugd 
- Héél véél muziek o.a. Nancy and the Sinatras 
- Muziekfestival 

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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Om bestanden op te slaan of deze ergens 
anders af te spelen had ik een usb stick nodig. 
64 gigabyte, dan kan je even vooruit. Een grote 
zaak in elektronica aan een plein in Sneek -waar in mijn jeugd 
een zuivelfabriek stond, ik meen Normandia-, die zal het vast wel 
verkopen. Jawel, maar alleen een usb 2.0. Mijn laptop kan usb 3.0 
aan, die draagt bestanden vele malen sneller over dus aan 2.0 heb ik 
niets. De aardige verkoper verwees mij naar een kleine zaak midden 
in het hart van Sneek daar waar De Pol ooit gedempt is. Ja een usb 
64 GB 3.0 was voorradig zo spraak de winkelmijnheer. Hoeveel wil 
je? Och ik heb aan één genoeg 

Het was tegen sluitingstijd en niet druk en raakten bij het afrekenen 
aan	de	praat.	Ik	gaf	aan	dat	ik	de	stick	gebruikte	om	filmbestanden	
mee te nemen  naar de videoclub. 

Videoclub? Vroeg de winkelmijnheer, wat doen jullie dan de hele 
avond,	videofilmen	huren	en	deze	de	bekijken	met	z’n	allen?	
Nou	nee,	zo	af	ik	aan,	we	filmen	zelf,	bespreken	één	of	meerdere	
onderwerpen en gaan dan daar opnames van maken die we 
bewerken in een video programma, kleur aanpassen voor zover 
nodig, en de video voorzien van tekst en muziek. Afhankelijk van het 
onderwerp, want het ene item neemt meer tijd om te bewerken dan 
het	andere	draaien	we	die	film	later	tijdens	de	clubavonden	en	geven	
onze opbouwende mening. Ook bespreken we problemen die we 
tegen komen op digitaal of geluid gebied en wisselen tips uit over het 
bewerking programma. 

Ik verliet de winkel en vond het stiekem wel grappig hoe er over mijn 
club wordt gedacht. 

Op de dinsdag avonden van de even weken zijn we van 19.30 
uur tot ca. 22.00 uur in De Spil aanwezig. 

Wilt u meedoen of meer weten? Loop dan gerust binnen.

Videoclub Windjammer
Mea culpa, oeps een foutje! Het is Top&Twel Sjongers i.p.v. 
Top&Tel.

Ons optreden op het UITfestival was succesvol, we hebben 
goed gezongen en we werden goed begeleid. Jammer voor die 
koorleden, die helaas afwezig waren. De tribune zat goed vol en het 
commentaar was vrijwel allemaal positief t.a.v. koor en combo. Op 
naar meer van zulks.
We hopen op minimaal het zelfde aantal toehoorders bezetting met 
ons gezamenlijk concert op donderdag 27-10 in de Spil met de 
Top&Twel Sjongers als een paar jaar geleden. Behalve dat we 
ons eigen repertoire zingen, doen we ook gezamenlijk een aantal 
nummers van en met het andere koor.
Na 27-10 gaan we ons op ons kerstrepertoire richten en uitvoeren 
voor publiek. En wel op zaterdag 10-12 in verzorgingshuis 
Greunshiem te Leeuwarden en nieuw op zaterdag 17-12 gaan 
we meedoen met een nieuw fenomeen in Sneek: kerstkoren zingen 
kerstliederen op verschillende podia in de binnenstad van Sneek, 
zowel op een vaste stek of rond lopend.

En last but not least, na jaren getorpedeerd te zijn geweest door 
corona en loc downs doen we weer een poging om op maandag 
26-12 (2de kerstdag) het traditionele kerstconcert weer op te 
starten in de Spil met alles wat daarbij hoort.
Een speciale commissie binnen het koor onderzoekt de 
mogelijkheid(heden) om in het najaar van 2023 een muziekfestival 
te organiseren mede in het kader van het 50-jarig bestaan van de 
wijkvereniging de Spil.
Als u ons hoorde zingen, dan hebt u ook gehoord, dat met name 
de tenor en de bas sectie “zwaar” onderbemensd zijn. Daar hebben 
we behoefte aan uitbreiding. Enigszins kunnen zingen is wel een 
vereiste,	noten	kunnen	lezen	is	een	pre,	maar	geen	must.	Zingen	is	
gezond,	goed	voor	de	hersenen.	Zelf	stotter	ik	met	praten,	maar	met	
zingen heb ik nergens last van. Het is zeer ontspannend. Ook bij de 
sopranen en alten, vrouwenstemmen, is er behoefte aan uitbreiding. 
Jong en relatief oud zijn van harte welkom. Donderdag 29-9 is er 
een open repetitie, loop gerust eens langs en kom binnen, luister 
en/of doe mee. Hoort zegt het voort.

Wij zijn te volgen op Facebook en via de webite: www.evergreenssneek.nl 

Gert Verschoor, koorlid

Van de Evergreens
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We zijn weer begonnen met de instuif op 5 September
en 32 personen kwamen kaarten een geweldige opkomst voor de 
eerste keer 
van	het	seizoen	.,	De	verhoging	van	de	koffie	was	nog	niet	bij	
iedereen bekend ,
maar toch was het geen probleem men weet dat alles duurder wordt 
en dat wij 
ook	voor	de	koffie	de	verhoging	moeten	berekenen	van	uit	het	
bestuur ,
kregen wij deze mededeling. Veel valt er nu nog niet te vermelden 
zodra er weer wat nieuws is 
dan laten wij dat aan U weten..Voor eerst maar tot zo ver en tot de 
volgende keer ..
 
Groetjes van R.A.C. klaverjas commissie.

Instuif

Soos

Ook hier zij wij weer begonnen met onze activiteiten zoals 
Klaverjassen  Rummicub  en bij de heren van de soos 
Biljarten ontzettend gezellig zo,n middag er even tussen uit.
De laatste woensdag van de maand hebben wij een gezellige kien 
middag met z,n allen waar iedereen van Harte welkom is ook niet 
leden neem gerust je buurvrouw mee of familie het maakt niet 

Maar als je op de Soos komt elke woensdagmiddag dan betaal je ook 
het lidmaatschap voor het hele jaar en € 3.euro per middag voor 2 x 
Koffie	/	Thee	en	op	beide	keren	iets	lekkers	bij	de	Koffie		/	Thee.	Ook	
door	deze	verhoging	moeten	wij	ook,	de	Koffie	en	Thee	geld	afdragen	
Maar	wij	zouden	het	ook	wel	heel	fijn	vinden	dat	er	zich	wat	nieuwe	
leden aanmelden voor het nieuwe seizoen bij de Soos. hopelijk heren 
wij van U 

Elke woensdag middag van 14,00 uur tot circa 16,30 .zij wij gezellig 
bezig..
 
groetjes van de Soos commissie Carla ..Coby.. Jelle B en Jelle P.
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ADVERTENTIE:

ADVERTENTIE: ADVERTENTIE:
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Sneek Duurzaam

Hoe kunt u minder energie verbruiken?
September is een aanmerkelijk koelere maand 
dan augustus. Misschien heeft u de kachel al even aangezet. Met de 
huidige energieprijzen geen aantrekkelijk vooruitzicht.

De hoge kosten van energie kunnen wij niet beïnvloeden. We kunnen 
u wel helpen bij uw wens om minder energie te verbruiken.

Welke slimme maatregelen kunt u nemen om minder energie 
te verbruiken en geld te besparen? Benieuwd kom langs bij het 
energiecafé. Hier kunt u de aanwezige energiecoaches kosteloos om 
adviezen vragen.

Het eerstvolgende energiecafé is op dinsdag 4 oktober om 19:30 uur 
in de Spil. Lukt het niet om te komen geen nood. 
Dinsdag 1 november is er weer een energiecafé in de Spil. 

Steeds meer mensen willen elektrische energie gaan gebruiken.
Ze	kunnen	het	middels	zonnepanelen	zelf	opwekken,	ze	kopen	een	
elektrische auto, ze willen een warmtepomp, ze gaan met inductie 
koken. Noem maar op.

Wat	verandert	er	dan	in	uw	meterkast?	Past	alles	erin?	Zijn	de	
kabels dik genoeg?

Om u hier wegwijs in te maken organiseert 
Sneek Duurzaam op dinsdag 18 oktober 
om 19:30 uur een thema-avond in de Spil. 
Van een spreker uit de installatiewereld 
krijgt u het heldere verhaal en daarna alle 
tijd om uw vragen te stellen.

U kunt zich voor deze avond inschrijven via een email info@
sneekduurzaam.nl.	Wij	verzorgen	de	koffie,	maar	vragen	een	
bijdrage van € 5,00 voor deze avond.  

We hopen u te begroeten.

Namens het bestuur Sneek Duurzaam 
Koos Kuijvenhoven (secretaris)
info@sneekduurzaam.nl 

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  9.15-10.15
  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 elmawesterhof@
gmail.com

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 Jaqueline van 
Dijk

06-50816233 Just Dance

WOENSDAG

10.15-11.15 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

19.45-20.45 Irma Stoepker Distelvlinder 4 06-20532407 Step-Aerobic

DONDERDAG

10.30-11.30 Monica Poiesz 06-24406159 For Every Body

Sportrooster



                                                Oktober 2022                                 DE SPIL28

Altijd de laagste prijs

Sneek Tinga
Molenkrite 171
8608 WD Sneek
Tel: 0515 445130
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