
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    December 2018             

                                                                                                                                  
 

                                            

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljarten    Ate Hoeksma        W.Lodewijkstraat 28            Tel: 411760 

Schoonmaak    Janny Endstra        L. Wagenaarstraat 3            Tel: 411787 

Oud papier    Jan Walstra        Corneliusstraat 6             Tel: 422331 

Toneel    Hans Hempenius        Ankerpad 9             Tel: 750660 

50+    Wil Hofstra        L. Wagenaarstraat 9            Tel: 417809 

Bar    Siet de Vries        Korte Vreude 20             Tel: 411152 

Onderhoud alg.    Andries v/d Meulen  Van Hogendorpstraat 2                     Tel: 415243 

Jeugdteam    Ronald Hilbert        Ankerpad 9             Tel: 06-49214525 

Kienen    Ronald Hilbert        Ankerpad 9             Tel: 06-49214525 

Klaverjassen    Doede Wijnja        Kruirad 56             Tel: 06-52183666   

Onderhoud  tuin    Gerrit Bijl        J.W. Frisostraat 38  

Koor     Anneke Rueb        anneke.spijkstra@ziggo.nl 

 
Wijkgebouw ‘De Schuttersheuvel’    
Harmen Sytstrastraat 8a      

8602 TM  Sneek 

Tel:  0515-419613 / 06-24410543 

Email: info@schuttersheuvel.nl 

Bank: IBAN: NL50RABO0370668553    

 

Ledenadministratie     Redactie 
Sjoukje Kouwenhoven     Hans Hilbert-Hempenius 
p/a Harmen Sytstrastraat 8a    Ankerpad 9  
8602 TM  Sneek      8605 AL  Sneek 
Tel: 06-15134942      Tel: 0515-750660  
Ledenadministratie@schuttersheuvel.nl  redactie@schuttersheuvel.nl 
 

Verhuur Wijkgebouw    Webmaster 
Ronald Hilbert-Hempenius    Website: www.schuttersheuvel.nl 
Ankerpad 9     Sander Hoekstra 
8605 AL  Sneek     webmaster@schuttersheuvel.nl 
Tel: 06-49214525 
Verhuur@schuttersheuvel.nl  
 

Commissies 

mailto:anneke.spijkstra@ziggo.nl
mailto:info@schuttersheuvel.nl
mailto:Ledenadministratie@schuttersheuvel.nl
mailto:redactie@schuttersheuvel.nl
mailto:Verhuur@schuttersheuvel.nl
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Voorzitter  Algemeen bestuurslid 
Ronald Hilbert-Hempenius  Nely de Vries-van Boort 
Ankerpad 9, 8605 AL  Sneek  Vrijbuiterstraat 96, 8605 AX  Sneek 
Tel: 06-49214525  Tel:  0515-725101 / 06-15662025   
voorzitter@schuttersheuvel.nl  nely@schuttersheuvel.nl 

 
Secretaris  Algemeen bestuurslid 
Ingrid Palsrok  Gerrit Nieuwland 
Koopmansgracht 49-201, 8606 AB  Sneek  Bovenas 3, 8608 XZ. Sneek 
Tel: 06-19399159  Tel: 06-10313147 
secretaris@schuttersheuvel.nl  gerrit@schuttersheuvel.nl 

 
Penningmeester   
Hans Hilbert-Hempenius   
Ankerpad 9, 8605 AL  Sneek   
Tel: 0515-750660   
penningmeester@schuttersheuvel.nl 
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Colofon/inhoud    3  Kinder disco                       16 

Agenda                        4  Blizzards live muziek       18 

Van het bestuur    6  Bingo          20 

Ouder-kind bingo    7  Ledenadministratie       22 

Oud papier / ABO    8                                                         

Oliebollen          9                      

Bingo      10  Jaargang 44 – december 2018 

50+ nieuws     12  Kopij voor de wijkkrant van januari, 

Knutselclub     13  aanleveren in een WORD document 

Flamingo kerstmiddag   14  vóór woensdag 12 december a.s. 

Colofon 

Inhoudsopgave 
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mailto:nely@schuttersheuvel.nl
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Agenda 

 

 

Kienen 

Zaterdag 1 december 

Heerlijk avondje met de  

Blizzards, Alle leeftijden. 

20.00 uur 

Maandag 3 december  

Biljarten 18.30 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 4 december     

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur     

Woensdag 5 december     

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 6 december 

50+ soos middag 13.30 uur 

Bingo 16+ 20.00 uur  

 Vrijdag 7 december 

Kinderdisco 18.30 uur    

Klaverjassen 20.00 uur 

Zondag 9 december 

Ouder/kind bingo 14.00 uur  

Maandag 10 december  

Biljarten 18.30 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 11 december        

Kienen timpaan 14.00 uur 

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur   

                                                                                                                                                                                                       

 

 

                      

Woensdag 12 december 

Kinderclub 15.00 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 13 december 

50+ soos middag 13.30 uur 

Vrijdag 14 december    

Klaverjassen 20.00 uur                                                                                

Zaterdag 15 december                                                                                 

Flamingo kerstmiddag 

13.00 uur  

Zondag 16 december 

Busreis Oberhausen 07.30 uur                                                              

Maandag 17 december  

Biljarten 18.30 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 18 december 

A.B.O. Kerstmiddag 13.30 uur 

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur 

Woensdag 19 december 

Biljarten 19.00 uur 

Kerstbingo 16+ 20.00 uur 

Donderdag 18 oktober 

50+ kerstmiddag 13.30 uur 

Maandag 31 december  

Oliebollenverkoop 

10.00 - 15.30 uur 
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Beste lezer, 

Dit is alweer de laatste wijkkrant van 2018 en gaan we met zijn allen weer genieten van december, 
de feestmaand. Deze wijkkrant wordt trouwens bezorgd bij alle leden en alle huishoudens in de 
wijk Noorderhoek. Mocht je nog geen lid zijn van de wijkvereniging en toch 10x per jaar de 
wijkkrant willen ontvangen, geef je dan op als lid. Op blz. 22 vindt u een aanmeld formulier. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als u lid wordt van onze wijkvereniging! 

Deze maand zijn er weer vele mooie activiteiten in het wijkgebouw zowel voor de kinderen als 
voor de ouderen. Onze vrijwilligers staan ook deze maand weer graag voor u klaar. Op zaterdag 1 
december hebben we live muziek van The Blizzards. De entree is gratis en is toegankelijk voor alle 
leeftijden. Meer info vindt u op blz. 18 van deze wijkkrant. 

Het sinterklaasfeest voor de jeugd hebben we alweer gehad en de Sint en zijn Pieten hebben er 
samen met de kinderen een feestelijke, geslaagde middag en avond gehad. 

De bustocht naar de kerstmarkt in Oberhausen is uitverkocht. Ik wens iedereen die meegaat alvast 
een goede reis en heel veel plezier in het mooie Oberhausen! 

Onze ouderen commissie zal ook dit jaar weer een gezellige kerstmiddag organiseren met 
aansluitend de traditionele kerst brood maaltijd. Kom gezellig langs want niemand hoeft eenzaam 
thuis te zitten. Voor opgave zie het 50+ nieuws op blz. 12 

Op zaterdag 15 december organiseert “Flamingo”organisatie alweer voor de   26e keer een 
gezellige kerstmiddag met bingo, hapjes en live-muziek in ons wijkgebouw. Iedereen vanaf 40 jaar 
is van harte welkom. Zeker de moeite waard. Meer info op blz. 14. 

Dan zal ons In-De-Olie-Bollen Bakteam op maandag 31 december vanaf 06.00 uur ’s morgens weer 
paraat staan om heerlijke oliebollen & krentenbollen te bakken. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur 
staat het verkoopteam klaar en kunt u de bestellingen op komen halen. Natuurlijk kunt u ook 
gezellig aan de bar lekker van een kop koffie met een oliebol of krentenbol genieten. En dat voor 
maar € 1,00. Het bestel formulier vindt u op blz. 9. 
                                                                        
Helaas is de toneelclub gestopt met repeteren vanwege gezondheids & privé problemen. In 
september 2019 gaan ze weer proberen de draad op te pakken. Erg jammer maar we hebben alle 
begrip voor de situatie. 
  
Rest mij iedereen een hele fijne Sinterklaas en prettige kerstdagen toe te wensen namens het 
bestuur en de vrijwilligers van de wijkvereniging. Voor een ieder een heel fijn uiteinde van het jaar 
2018. Pas op met vuurwerk. Voor 2019 de allerbeste wensen! 

Graag tot ziens in het wijkgebouw de Schuttersheuvel.      

 

Ronald Hilbert-Hempenius 
Voorzitter 

Van de bestuurstafel 
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Zondag 9 december 

 
5 op een rij is uitzoeken voor het kind,  

Plankje vol is prijs voor de ouder. 
In de 1e pauze voor het kind gratis beker ranja & zakje chips. 

 

Aanvang: 14.00 uur. Zaal open: 13.15 uur 

Neem uw ledenpas mee voor korting op de kienplankjes! 

Ouder/kind bingo 
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De ophaaldata voor het oud papier is woensdag: 

   12 december 

De ophaaldata van 2019 komt in de wijkkrant van januari                                                           

                   

 De papiercontainer dient uiterlijk om 17.30 uur aan de weg te staan!  

 

  

 

              
Wij zijn een nieuwe vereniging die opkomt voor de belangen van ouderen  

       binnen de gemeente SWF.  
 

       Waarom een nieuwe vereniging?  
       De ANBO is niet meer actief op lokaal niveau. Die rol nemen wij over.  
 

        De nieuwe vereniging gaat inzetten op meer belangenbehartiging                              
       met blijvende aandacht voor ontmoeting en ontspanning. 

   

       Kosten van lidmaatschap bedragen € 20,00 per woonadres per jaar. 
 
       Informatie en aanmelden bij  
       Frans de Bruin  06-51927213 
       Post adres: Prins Hendrikkade 44                    
       8601 CB SNEEK 
 

  ABO -SWF      Algemene Bond voor Ouderen SWF 

 

Ophalen oud papier 

ABO-SWF 
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Traditiegetrouw zal ons In-De-Oliebollen-Bakteam ook dit jaar op 31 december 

overheerlijke oliebollen & krentenbollen voor u bakken! 

 

 

 

 

 

 

Afhalen kan op maandag 31 december van 10.00 – 15.30 uur! 

Natuurlijk staat de koffie klaar met een heerlijke oliebol of krentenbol  

Vul onderstaand strookje in en lever het in bij het wijkgebouw (bar, brievenbus) of mail 

uw bestelling naar: oliebollen@schuttersheuvel.nl  (u krijgt een bevestigingsmail). 

Natuurlijk kunt u ook 31 december langskomen of bellen met de bestel-oliebollen-

hotline (0515)-419613) maar dan geldt op=op 

TIP: ook lekker voor in de bedrijfskantine of om cadeau te geven. 

 

---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Naam: ________________________________________________________________ 

 

Telefoon: _____________________________________________________________ 

 

Graag wil ik de volgende bestelling plaatsen voor maandag 31 december a.s.: 

____ x zak met 10 oliebollen naturel  € 4,25 

____ x zak met 10 oliebollen met krenten € 4,75 

____ x zak met 10 oliebollen naturen/krenten mix € 4,50 

Bedankt voor uw bestelling! U steunt hiermee de wijkvereniging. 

Het In-De-Olie-Bollen-Bakteam 

Oliebollen 

 

mailto:oliebollen@schuttersheuvel.nl
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DONDERDAG 6 DECEMBER 

           
 

HOOFDPRIJS: 

 

             Jackpot: € 175,00*  
 

Aanvang:   20.00 uur                                                                     Zaal open: 18.45 uur 

* onder voorbehoud 
 

Neem uw ledenpas mee voor korting op de bingoplankjes! 

Bingo 
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12 

Donderdag 20 december 

 
 

 

 

 

 

 

  

Een gezellige middag met een heerlijke 

broodmaaltijd, verloting met mooie prijzen en 

meer... 

KOSTEN: € 10,- p.p 
Aanmelden kan op de soosmiddagen bij 

Janny Endstra 

 

50+ kerstmiddag 
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Gezellige knutselmiddag 

Voor de kids tot 12 jaar 

In het Heuveltje  
 

 

 

 

Kosten: leden € 1,50 / niet leden € 2,00 

(incl. beker ranja + zakje chips) 

Knutselclub 
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De wintertijd heeft zijn intrede gedaan en dat betekend dat de feestmaand december weer 

in zicht is en  dat we de Kerst-Inn  voor 40+ alweer aan het voorbereiden zijn. 

Onze 28e Kerst-Inn wordt gehouden op: 

 

Zaterdag 15 december 2018 
 

Zoals gebruikelijk vieren we deze gezellige middag in het wijkgebouw “De Schuttersheuvel” 

Harmen Sytstrastraat 8a te Sneek (wijk Noorderhoek).Wij ontvangen u met een gratis kopje 

koffie of thee met speculaas.Verder worden er diverse warme & koude hapjes geserveerd  

We gaan gezellig bingo spelen, hebben een mooie verloting en de muziek zal worden 

verzorgt door de zanger Peter Hagestein uit Leeuwarden.Het wordt dus weer een groot 

feest!De aanvang is om 13.30 en het duurt tot plm. 17.30 uur (Deur open om 13.00 uur). 

De toegangskaarten kosten € 6,00 per persoon en zijn te bestellen of af te halen bij: 

Mevrouw Hempenius                                                                  

Marnezijlstraat 5 

Telefoon: (0515)- 411440 

 

Mevrouw Kalsbeek                                                                  

Lutzen Wagenaarstraat 6 

Telefoon: (0515)- 419772 
 

 

Graag tot ziens op zaterdag 15 december a.s.    

     Flamingo Organisatie Sneek, Marnezijlstraat 5, 8608 CJ, Sneek 

Flamingo Kerst-Inn 
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 Hierbij de eerste uitslagen van dit nieuwe seizoen. 

   

Sjoelen                                                                        Jokeren 

04 oktober     Geertje met 957 punten  Sillie  met 84 punten 

11 oktober     Geertje met 982 punten  Gerrie met 45 punten 

18 oktober     Geertje met 986 punten  Sillie met 124 punten                 

01 november Geertje met 913 punten  Wiesje met 36 punten                    

08 november Geertje met 919 punten  Wiesje met 121 punten 

 

Klaverjassen 

04 oktober     Gerrit met 5.104 punten 

11 oktober     Corrie met 5.334 punten 

18 oktober     Mieke met 5.138 punten 

01 november Gerrit met 4.703 punten 

08 november   Pietje met 5.379 punten 

 

 

 

De gezellige 50+ middagen zijn iedere donderdagmiddag vanaf 13.30 uur 

De laatste donderdagmiddag  van de maand is er bingo! 

 

 
 

Natuurlijk hebben we ook onze gezellige kerst broodmaaltijd op donderdag 20 december a.s. 

Hierover meer op blz. 12 in deze wijkkrant. 

Kom gerust eens langs om gezellig mee te doen of voor een praatje 

en een lekker kopje koffie of thee. 

 

Namens de 50+ commissie.  

Wil Hofstra                 

50+ nieuws 

 

50+ Nieuws 
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Waar: het Heuveltje 
18.30 uur - 20.30 uur. 

Entree: leden € 1,50  -  niet leden € 2,00 

Incl. 2 bekers ranja & een zakje chips. 

Kinderdisco 
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 Fysiotherapie en 

Kinderfysiotherapie 

de Loten 
 

Westereems 4a, 8602 CR Sneek 

T: 0515-415708 
 

 
www.fysiodeloten.nl 

info@fysiodeloten.nl 
 

 

 

http://www.fysiodeloten.nl/
mailto:info@fysiodeloten.nl
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Live muziek The Blizzards 
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www.kom-in-vorm.nl 

Doelgerichte voeding 

Voor gewichtsbeheersing- sport 

Compleet ontbijt - vitaliteit 

30-dagen niet tevreden geld terug garantie 

Info: Fred Emmerig  

Tel:   06 - 18 48 58 46 

e-mail:   info@kom-in-vorm.nl 

 

 

 

Alexandestraat 6 a 

8606 VP Sneek 

0515-460605 

   Horeca Catering de Vries 
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WOENSDAG 19 DECEMBER 
 

HOOFDPRIJS: 

€ 300,00 

 
 

Jackpot: € 200,00 * 
Aanvang:   20.00 uur                                        Zaal open: 18.45 uur                              

 
* onder voorbehoud, jackpot gaat er gegarandeerd uit 

Neem uw ledenpas mee voor korting op de bingoplankjes 

Bingo 
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Jelle de Boer 

Tel: 06- 45235363 

E-mail: info@noordnederlandschilders.nl 

www.noordnederlandschilders.nl 

mailto:info@noordnederlandschilders.nl


22 

 

Doorlopende machtiging  

Wijkvereniging de Noorderhoek  
Harmen Sytstrastraat, 8602 TM Sneek, Nederland  
Incassant ID: NL28ZZZ400020120000  
IBAN: NL50RABO0370668553 
 
Kenmerk machtiging: automatische afschrijving contributie wijkvereniging de Noorderhoek 
Sneek. Inwonende kinderen vanaf 18 jaar dienen (eventueel) zelf lid te worden! 

 

 O Nieuw lid        O wijziging gegevens     O opzegging lidmaatschap  

Nieuw lid, door ondertekening van dit incasso formulier geeft u toestemming aan 
wijkvereniging de Noorderhoek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om eenmaal per jaar een bedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens 
contributie ( € 12,00).  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Deze machtiging vervalt als ondergetekende, schriftelijk zijn of haar lidmaatschap van 
de wijkvereniging opzegt.  
 

Lidnummer (indien bekend): 

Naam:  

Adres:  

Postcode: Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

e-mail:  

Rekeningnummer (IBAN):  

Plaats en datum:  

Handtekening:  

Dit formulier uitknippen, invullen en opsturen of inleveren bij de ledenadministratie of 
deponeren in de brievenbus van het wijkgebouw of afgeven aan de bar. E-mailen kan 
natuurlijk ook, stuur uw e-mail naar ledenadministratie@schuttersheuvel.nl  

Ledenadministratie 
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     Anneke  de Vries - Alting 
 

 

 

 

 

         

                14-08-1925 - 02-11-2018                                                                

    Anneke heeft zich vele jaren actief als vrijwilliger en bestuurslid ingezet voor de 

     wijkvereniging. Wij herdenken haar als een warme en betrokken persoonlijkheid.                                   

                             In Memoriam 
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