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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
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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 
Anneke Gerritsen  Gerrit Nieuwland 
Eikenlaan 3  Bovenas 3, 8608 XZ. Sneek 
8501 DD Joure  Tel: 06-10313147 
secretaris@schuttersheuvel.nl  gerrit@schuttersheuvel.nl 

 

Penningmeester   
Hans Hilbert-Hempenius   
Ankerpad 9, 8605 AL  Sneek   
Tel: 0515-750660   
penningmeester@schuttersheuvel.nl 
    
 

 

Commissies   2  Bingo          16 

Colofon/inhoud   3  Bingo          17 

Agenda                       4  Bestuur en vrijwilligers wensen u allen een  

Van het bestuur   6  hele fijne zomer toe en een mooie vakantie.  

Ledenadministratie  7  We zien u graag uitgerust en gezond weer 

Oud papier / ABO  8                   terug in de Schuttersheuvel.                                      

Bingo           10               

Toneel    12  Jaargang 45 – juni 2019 

Assortimentswijziging  13  Kopij voor de wijkkrant van september, 

Bingo     14  aanleveren in een WORD document 

       vóór woensdag 21 augustus a.s. 

Colofon 

Inhoudsopgave 

mailto:voorzitter@schuttersheuvel.nl
mailto:nely@schuttersheuvel.nl
mailto:secretaris@schuttersheuvel.nl
mailto:gerrit@schuttersheuvel.nl


4 

 

Zaterdag 1 juni  

Crazy ladies bingo 20.00 uur   

Donderdag 6 juni 

Bingo 16+ 20.00 uur  

Dinsdag 11 juni        

Kienen timpaan 14.00 uur 

Donderdag 20 juni 

Bingo 16+ 20.00 uur        

Donderdag 4 juli 

Bingo 16+ 20.00 uur  

Donderdag 18 juli 

Bingo 16+ 20.00 uur (SLOT) 

 

Agenda 
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 Voor u ligt de laatste wijkkrant van dit seizoen. De volgende uitgave komt dan weer in 
september. We kunnen terug zien op een goed en druk seizoen. Die mede door  de 
inzet van de vele vrijwilligers mogelijk is gemaakt. Een ieder kan lekker gaan genieten 
van (hopelijk) een mooie zomer en een fijne vakantie. 

Als u bij het wijkgebouw langsloopt zult u zien dat het buitenschilderwerk al gestaag 
vordert en onze nieuwe kleuren antraciet met gebroken wit duidelijk zichtbaar worden. 
Jelle de Boer van Noord Nederland Schilders levert dan ook vakwerk af. Binnenkort 
worden de buitenmuren van de voormalige “Dotter” nog geschilderd. Maar eerst gaat 
er nog gevoegd worden. Ook is er een start gemaakt met het vervangen van het  
dakmastiek. Dus het wijkgebouw wordt ook buitenom tiptop gemaakt. Ook de 70 
zonnepanelen zijn besteld en worden geplaatst als het dak helemaal klaar is. 

Op de parkeerstrook tegenover de Schuttersheuvel heeft de Gemeente Sùdwest Fryslân 
het eerste parkeervak aangemerkt als invaliden parkeerplaats. Het wijkgebouw mag nu 
gecertificeerd worden als rolstoel/minder validen toegankelijk. Dit was de laatste 
aanpassing om voor het certificaat in aanmerking te komen. Met dank aan Suzy 
Schilstra van de Gemeente die dit in werking heeft gezet. 

De meeste activiteiten zijn al gestopt of gaan stoppen. Alleen de bingo gaat nog even 
door tot eind juli. En natuurlijk hebben we onze lady’s bingo op zaterdag 1 juni a.s. 
Verder zijn er nog wat verhuur klussen die door een aantal vrijwilligers worden 
verzorgd. Onze barmedewerkers hebben mooie nieuwe rode polo shirts met het logo 
van de wijkvereniging erop gekregen. De polo’s gaan de witte blouses vervangen. Onze 
medewerkers hebben nu een mooi frisse uitstraling.  

Ook de vrijwilligers van het oud papier gaan nog even door. Op woensdag 19 juni, 17 juli 
en 28 augustus zullen zij het oud papier in de wijk Noorderhoek ophalen. In de maand 
september wordt er geen oud papier opgehaald.  

In augustus wordt de contributie voor het seizoen 2019-2020 weer geïncasseerd. Heeft 
u nog wijzigingen die nog niet bij ons bekend zijn? Vul dan op blz. 22 het ledenformulier 
even voor ons in en stuur dit op of stuur een mail met de gewijzigde gegevens naar 
ledenadministratie@schuttersheuvel.nl Alvast bedankt voor de medewerking.   

Dat was het weer voor deze keer.  Namens het bestuur en alle vrijwilligers wensen wij u 
een fantastische zomer toe en we zien u allen graag nog bij de bingo avonden of anders 
weer terug bij de activiteiten die in september weer van start gaan.                                                                                     

Ronald Hilbert-Hempenius 

Voorzitter 

Van de bestuurstafel 
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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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De ophaaldata voor het oud papier is woensdag                                      

19 juni, 17 juli, 28 augustus, 

  2 oktober, 6 november, 11 december                                                         

                   

 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 

 

 

 



9 
 

 

 

 
 

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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DONDERDAG 

6 JUNI 
HOOFDPRIJS 

€ 175,00 
               € 225,00* 

                                                       * onder voorbehoud 

                Zaal open 18.45 uur              Aanvang: 20.00 uur 
                 Neem uw ledenpas mee voor korting op de plankjes! 

Bingo 
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                                                            Onze toneelclub  

                                                     “Een hele vertoning”  

                                                   willen vanaf september  

                                                 starten met de repetities  

                                               van een nieuw toneelstuk. 

                                              

 

                                       

                                       Hiervoor zijn wij nog op zoek naar: 

                                        Toneel spelers M/V* 

                                    Souffleuse of Souffleur*              

                                                                                                          *ervaring is niet vereist                                                                                                                      

                                         Voor opgave of informatie bel of mail:   

                                     Hans Hempenius Tel: 0515-750660 (na 17.30) 

                                          Mail naar hans@schuttersheuvel.nl 

Toneel 
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Vanaf juni gaan wij de frisdrank schenken in flesjes i.p.v. glazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het assortiment zal uit de volgende producten bestaan: 

 

Coca Cola    Bitter Lemon 

Coca Cola Zero   Sinasappelsap 

Fanta     Appelsap                              1,50 
Sprite     Ice Tea                                  

 

Rivella     Chocomel 

Cassis     Fristi 

Tonic     AA-drink 

     
 

Spa Blauw 

SpaRood                                                                                            1,00 
 

Assortimentswijziging 
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DONDERDAG 

20 JUNI 
HOOFDPRIJS 

 

BOLDERKAR BOODSCHAPPEN 
 

 

 

                  € 250,00* 
                                                               *onder voorbehoud 

 

                Zaal open 18.45 uur              Aanvang: 20.00 uur 
                 Neem uw ledenpas mee voor korting op de plankjes! 

Bingo 
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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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DONDERDAG 

4 JULI 
HOOFDPRIJS 

€ 175,00 
               € 275,00* 

                                                       * onder voorbehoud 

                Zaal open 18.45 uur              Aanvang: 20.00 uur 
                 Neem uw ledenpas mee voor korting op de plankjes! 

Bingo 
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                                       DONDERDAG 

                                                          18 JULI 

HOOFDPRIJS 
VAKANTIEGELD 

€ 300,00 
               € 300,00* 

                                                  * VALT GEGARANDEERD!! 

                Zaal open 18.45 uur              Aanvang: 20.00 uur 
                 Neem uw ledenpas mee voor korting op de plankjes! 

Bingo 
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                             Advertentie 
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  Jelle de Boer 

  Tel: 06-45235363 

  E-mail: info@noordnederlandschilders.nl  

WWW.noornederlandschilders.nl 
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