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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  Kinderdisco Haloween       17 

Colofon/Inhoud   3  Ouder-Kind-Bingo                     18 

Agenda                       4  Bingo          20 

Van het bestuur   6  Open podium           21 

Live muziek Auke & Ellen 7  Ledenadministratie       22 

Oud papier/ABO   8                                                         

Bingo           10               

Boottocht Flamingo  12  Jaargang 45 – oktober 2019 

Kinderdisco   13  Kopij voor de wijkkrant van november, 

50+ nieuws    14  aanleveren in een WORD document 

Klaverjassen/Ingekomen 16  vóór woensdag 16 oktober a.s. 

Colofon 

Inhoudsopgave 

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

Dinsdag 1 oktober   

Dames biljart 20.00 uur 

Dammen 20.00 uur 

Koor repetitie 20.00 uur   

Woensdag 2 oktober 

Bridge 12.30 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Commissieverg. 19.30 uur 

Donderdag 3 oktober 

50+ soos middag 13.30 uur 

Open podium 19.30 uur 

Vrijdag 4 oktober 

Kinderdisco 18.30 uur 

Klaverjassen 20.00 uur       

Maandag 7 oktober 

Bridge 18.30 uur 

Biljarten 18.30 uur 

Dammen 20.00 uur                                                                             

Dinsdag 8 oktober   

Timpaan bingo 14.00 uur 

Dames biljart 20.00 uur 

Dammen 20.00 uur 

Koor repetitie 20.00 uur 

Woensdag 9 oktober 

Bridge 18.30 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 10 oktober 

50+ soos middag 13.30 uur 

Bingo 16+ 20.00 uur 

 

Woensdag 23 oktober 

Bridge 18.30 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 24 oktober 

50+ soos middag 13.30 uur 

Bingo 16+ 20.00 uur 

Vrijdag 25 oktober 

Halloween disco 18.30 uur 

Klaverjassen 20.00 uur       

Maandag 28 oktober 

Bridge 18.30 uur 

Biljarten 18.30 uur 

Dammen 20.00 uur 

Dinsdag 29 oktober   

A.B.O 13.30 uur 

Dames biljart 20.00 uur 

Dammen 20.00 uur 

Koor repetitie 20.00 uur                                                                                    

Woensdag 30 oktober 

Bridge 12.30 uur 

Bridge NOVA 18.30 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 31 oktober 

50+ Bingo middag 13.30 uur 

Open podium 19.30 uur 

 
 

Vrijdag 11 oktober 

Klaverjassen 20.00 uur       

Zaterdag 12 oktober 

Live muziek 20.00 uur 

(zie flyer op blz 7) 

Zondag 13 oktober 

Ouder/kindbingo 14.00 uur 

Maandag 14 oktober 

Bridge 18.30 uur 

Biljarten 18.30 uur 

Dammen 20.00 uur 

Dinsdag 15 oktober   

Dames biljart 20.00 uur 

Dammen 20.00 uur 

Koor repetitie 20.00 uur                                                                                  

Woensdag 16 oktober 

Bridge 12.30 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 17 oktober 

50+ soos middag 13.30 uur 

Open podium 19.30 uur 

Maandag 21 oktober 

Bridge 18.30 uur 

Biljarten 18.30 uur 

Dammen 20.00 uur                                                                                    

Dinsdag 22 oktober   

Dames biljart 20.00 uur 

Dammen 20.00 uur 

Koor repetitie 20.00 uur   
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Het nieuwe seizoen is alweer volop begonnen en alle activiteiten zijn gestart.              
Het is bijna dagelijks een komen en gaan van vele bezoekers in ons mooie wijkgebouw 
de Schuttersheuvel. Maar vele activiteiten kosten ook heel veel inzet van vrijwilligers. 
Deze zijn onmisbaar en ongekend belangrijk voor onze vereniging.                                
Een probleem waar wij en ook andere verenigingen helaas mee te maken hebben is 
soms een tekort aan vrijwilligers. Daarom doe ik via deze weg een oproep aan onze 
leden en wijkbewoners om ook een steentje bij te dragen aan onze organisatie. Het 
hoeft echt niet veel tijd te kosten en we hebben vrijwilligers nodig voor zowel overdag 
als in de avonduren. Een mooi voorbeeld is  het ophalen van het oud papier. Dit wordt 
door de wijkvereniging al meer dan 40 jaar gedaan in de wijk Noorderhoek en later 
kwam daar de Loten nog bij. Het ophalen van het oud papier is maar 1x per maand en 
kost slechts 2.5 uur werk. Toch hebben we hier een tekort aan vrijwilligers. De 
opbrengst van het oud papier is voor de wijkvereniging en willen we niet graag kwijt! 
Het klaarzetten van de tafels en stoelen is ook een klus wat enkele malen per week 
moet gebeuren. Ook hier is een extra helpende hand van harte welkom. Ook dit is een 
klusje voor misschien 2 uur in de week. Vindt je het leuk om bar of keukenwerk te 
doen? Ook dat is mogelijk. Iedere maand wordt de bar-planning gemaakt en kan de 
vrijwilliger zelf aangeven wanneer en hoe vaak hij wil staan. Dus beste leden en 
wijkbewoners kom ons uit de brand helpen! Bel mij gerust of stuur een mail naar 
info@schuttersheuvel.nl en meld je aan. Natuurlijk mag je ook gewoon binnenlopen in 
het wijkgebouw. Er is altijd wel een vrijwilliger die je te woord wil staan en informatie 
kan geven over het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. 

Het kan zijn dat deze wijkkrant iets later bezord is dan u gewend bent. Dit komt omdat 
de wijkkrant een week later gedrukt is i.v.m. de vakantie van de redactie.  

Zaterdag 28 september hebben we onze jaarlijkse burendag (gehad). Omdat de 
wijkkrant gedrukt is voor deze dag kom ik daar volgende maand nog op terug. Mocht 
de wijkkrant nog voor deze datum bezorgd zijn, dan bent u van harte welkom op onze 
burendag. Bij mooi weer wordt hij buiten gehouden en bij regenachtig/koud weer dan 
wordt hij binnen gehouden van 10.00 - 16.00 uur. De koffie staat klaar!! 

De nieuwe ledenpassen voor het seizoen 2019/2020 zijn deze maand ook klaar. De 
bezorgers van de wijkkrant zullen deze samen met de wijkkrant bezorgen. De contant 
leden kunnen de pas ophalen tijdens de bingo avonden. Als u wel betaald heeft, maar 
nog geen pas heeft ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie. 

Dat was het weer voor deze maand en graag tot ziens in het wijkgebouw.   

Ronald Hilbert-Hempenius 

Voorzitter 

Van de bestuurstafel 
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Auke & Ellen 
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De ophaaldata voor het oud papier is woensdag: 

   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 
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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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DONDERDAG 

10 oktober 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 

                    € 75,00* 
                                                       * 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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“Flamingo” organisatie Sneek, p/a Marnezijlstraat 5, 8608 CJ, Sneek 

 

De zomer loopt helaas weer tegen het einde en zal de herfst zijn intrede gaan 

doen en zijn wij klaar  om onze 65e boottocht voor 40+ te organiseren. Deze 
boottocht wordt gehouden op: 

Zaterdag 19 oktober 2019 

We vertrekken om 09.30 uur vanaf de Pampuskade met de Toerist VI van rederij 
v/d Werf. Om plm. 17.30 uur zullen we ook weer aan de Pampuskade afmeren.   

Onderweg gaan we weer gezellig een aantal ronden bingo spelen en hebben we 
weer een mooie verloting met leuke prijzen. 

De toegangskaarten kosten € 8,00 per persoon. 
Zoals gebruikelijk is het 1e kopje koffie of thee voor onze rekening! 

Er kunnen nog enthousiaste nieuwe mensen mee.  (leeftijdgrens vanaf 40 jaar) 

 

Kaarten en informatie kunt u krijgen bij: 

 

Mevrouw Hempenius 

Marnezijlstraat 5 

Telefoon: (0515) – 411440 
 
of 

Mevrouw  Kalsbeek 

Lutzen Wagenaarstraat 6 

Telefoon: (0515)- 419772 
 

 

Graag tot ziens op 19 oktober a.s. 

Flamingo 
 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdisco 
 



 

14 

  

Iedere donderdag middag, gezellige 50+ middag 

 klaverjassen, jokeren & sjoelen 
                                                                                                                                            

 

                                     Aanvang: 13.30 uur 
 

                                       Einde: 16.30 uur                                                            

                   

 

 

 

De laatste donderdag van de maand is er 
BINGO! 

Dus kom gezellig langs op de donderdag 
middag. De koffie staat klaar! 

50+ nieuws 
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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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Iedere eerste, tweede & vierde vrijdag van de maand kunt u bij ons een 
gezellig avondje klaverjassen. De aanvang is om 20.00 uur. 

De inleg is voor leden € 3,00 

De inleg voor niet leden is € 3,50 

                    
 

 

 

 

U bent van harte welkom op de vrijdagavond! 

 

 

 

“Wijkplatform Noorderhoek verloochend zijn doelstelling” 

Beste bewoners Noorderhoek: 

Ik heb het wijkplatform er op aangesproken dat er stoepen zijn die niet meer toegankelijk 
zijn, zeker niet voor minder validen en kinderwagen gebruikers. Tot mijn grote verbazing 
krijg ik een antwoord op de mail en ik citeer nu letterlijk: “Als de stoep te smal is voor een 
scootmobiel maakt men gebruik van de rijweg, dat werkt goed en daar maken sommigen 
dan ook gebruik van” Maar velen maken gewoon gebruik van de stoep. In mijn beleving 
zegt het wijkplatvorm doodleuk ga maar verder via de rijweg met een grote kans op 
ongelukken. Nogmaals wijkplatform een kleine scootmobiel moet gebruik maken van de 
stoepen. Zij mogen niet op de rijweg rijden. Hoop dat het wijkplatform tot inkeer komt. 
 
A.R.G. Rutkens, Lutzen Wagenaarstraat 15, Sneek 
DD. 12-09-2019 
 
Opmerking van de redactie: mocht u problemen ondervinden met het gebruik van de 
stoep/openbare weg, neem dan contact op met de afd. openbare werken van de gemeente 
Súdwest Fryslân. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de toegankelijkheid.  

Klaverjassen 

Ingezonden  
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Vrijdag 25 oktober 

 

Van 18.30 - 20.00 uur, ingang  Heuveltje 
Entree leden € 1,50 en niet leden € 2,00 
 

                               

( incl. 2 bekers ranja & 1 zakje chips ) 

Halloween disco 
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Ouder-Kind-Bingo 
Zondag 13 oktober 

          

 

 

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 bingoplankjes! 

Ouder/kind bingo 
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  Jelle de Boer 

  Tel: 06-45235363 

  E-mail: info@noordnederlandschilders.nl  

WWW.noornederlandschilders.nl 
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DONDERDAG 

24 oktober 
HOOFDPRIJS 

                                                                                    € 250,00 
 
 

  JACKPOT € 100,00* 
                                                                *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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Open podium 
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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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