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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 
Vacant  Gerrit Nieuwland 
   Bovenas 3, 8608 XZ. Sneek 
   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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Agenda 

 

 

Kienen 

Maandag 3 februari  

Biljarten 18.30 uur 

Bridge 19.00 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 4 februari     

P.c.o.b 14.30 uur 

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur     

Woensdag 5 februari     

Gymnastiek 09.30 uur 

Bridge 13.00 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 6 februari 

50+ soos middag 13.30 uur 

Open podium 20.00 uur  

Vrijdag 7 februari 

Kinderdisco 18.30 uur    

Klaverjassen 20.00 uur 

Maandag 10 februari  

Biljarten 18.30 uur 

Bridge 19.00 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 11 februari        

Kienen timpaan 14.00 uur 

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur                                                                                                                                                                 

Zondag 23 februari 

Ouder/kind bingo 14.00 uur 

Maandag 24 februari  

Biljarten 18.30 uur 

Bridge 19.00 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 25 februari 

A.B.O. 13.30 uur 

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur 

Woensdag 26 februari 

Gymnastiek 09.30 uur 

Bridge 19.00 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 27 februari 

50+ bingo middag 13.30 uur 

Bingo 16+ 20.00 uur  

Vrijdag 28 februari 

Kinderdisco 18.30 uur 

Bridge 19.00 uur    

Klaverjassen 20.00 uur 

Zaterdag 29  februari  

Crazy ladies bingo 

Zaal open 19.00 uur 

Bingo start om 20.00 uur 

Vergeet niet om je 

entreekaart mee te nemen!                  

Woensdag 12 februari 

Gymnastiek 09.30 uur 

Bridge 19.00 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 13 februari 

50+ soos middag 13.30 uur 

Bingo 16+ 20.00 uur  

Vrijdag 14 februari    

Klaverjassen 20.00 uur                                                                                

Maandag 17 februari  

Biljarten 18.30 uur 

Bridge 19.00 uur        

Dammen 20.00 uur                                                                                     

Dinsdag 18 februari 

Vrouwen van nu 14.00 uur 

Dames biljart 20.00 uur  

Dammen 20.00 uur  

Koor repetitie 20.00 uur 

Woensdag 19 februari     

Gymnastiek 09.30 uur 

Bridge 13.00 uur 

Biljarten 19.00 uur 

Donderdag 20 februari 

50+ soos middag 13.30 uur 

Open podium 20.00 uur 

Vrijdag 21 februari 

Visfilmavond 20.00 uur 
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 We hebben 2019 achter ons gelaten en de kop van 2020 is er weer af. Ik hoop dat 
iedereen een fijne jaarwisseling heeft gehad. De vuurwerk discussie is in ieder geval nog 
niet afgelopen en de overheid mag zich hierover buigen. We zullen zien wat de uitkomst 
wordt voor het afsteken van vuurwerk op het einde van dit nieuwe jaar. 

Onze penningmeester is druk bezig met het afsluiten van het jaar 2019 zodat de 
boekhouding weer ingeleverd kan worden bij de accountant. Deze zal de boekhouding 
controleren en het jaarrapport opstellen. De penningmeester mag dan op de 
jaarvergadering de cijfers over 2019 bekend gaan maken. Dit is altijd weer spannend 
hoe de wijkvereniging het financieel heeft gedaan over het afgelopen jaar.  
De voorlopige cijfers zijn in ieder geval positief! De jaarvergadering voor onze leden 
wordt gehouden op woensdag 1 april a.s. De agenda vindt u op blz. 17 van deze 
wijkkrant. We hopen vele leden te mogen begroeten op deze avond. 
 
De eerste investeringen zijn dit jaar ook alweer gedaan. Tegenover de bar hebben we de 
bruine hanglampen vervangen door twee mooie luxe plaffoniers met een sterren effect. 
En er zijn nieuwe barkrukken besteld voor bij de bar, nieuwe stoelen voor de tafels bij 
de bar, nieuwe tafels voor de kleine zaal en nieuwe stoelen voor de grote zaal. 
Als het goed is zijn deze goederen reeds geleverd als u deze wijkkrant ontvangt. Zo zijn 
wij altijd bezig om, waar mogelijk, het wijkgebouw te moderniseren en netjes te 
houden. Voor de rest staan er voor dit jaar nog geen (grote) plannen in de steigers. 
Vorig jaar is er al groot onderhoud gepleegd aan het gebouw. Dus voor dit jaar kunnen 
we ons beperken tot kleine investeringen in onderhoud en modernisering. 
 
Ieder jaar willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en dit doen wij door het 
organiseren van een gezellige avond voor de vrijwilligers. Dit jaar krijgt deze avond een 
extra feestelijk tintje omdat onze penningmeester dan 25 jaar penningmeester is van de 
wijkvereniging. Binnenkort ontvangen onze vrijwilligers een uitnodiging hiervoor.  
 
Dan hebben we zaterdag 29 februari de lady’s bingo die in het teken staat van carnaval.  
De kaarten voor deze avond zijn al een tijdje uitverkocht. Ik wens de organisatie en de     
bezoekers een hele mooie avond toe. Aan de organisatie en de prijzen zal het in ieder 
geval niet liggen. Er zijn echt prachtige rondes met fantastische prijzen te winnen!  

Veel plezier met het lezen van deze wijkkrant en graag tot ziens.  

 
Ronald Hilbert-Hempenius 
Voorzitter 

Van de bestuurstafel 
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Een organisatie als die van ons werkt uitsluitend met vrijwilligers en is 

dus ook afhankelijk van vrijwilligers! 

Op dit moment hebben wij een tekort aan vrijwilligers voor diverse 

werkzaamheden. 

Dus hierbij een oproep aan onze leden of er leden zijn die een aantal 

uurtjes per maand de handen uit de mouwen willen steken. 
  

                                         
  

Wij zijn per direct op zoek naar vrijwilligers voor: 

 Bar/keuken werkzaamheden 

 Klaarzetten/opruimen tafels & stoelen 

 Onderhouds werkzaamheden 

 

   Heb je interesse bij één van bovenstaande functies? 

Mail dan naar info@schuttersheuvel.nl  

of bel met Ronald Hilbert-Hempenius M: 06-49214525 

Je bent van harte welkom om ons team te versterken.      Het Bestuur. 

Vrijwilligers 
 

mailto:info@schuttersheuvel.nl
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De ophaaldata voor het oud papier zijn op woensdag: 

    12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 17 juni, 

15 juli, 26 augustus, 30 september, 4 november, 9 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 

 

 

 

Alexanderstraat 6 a 

8606 VP Sneek 

0515-460605 

   Horeca Catering de Vries 
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DONDERDAG 

13 FEBRUARI 
HOOFDPRIJS 

 

                                   DYSON V7                      t.w.v. € 299,00 
 

 

                            Snoerloze stofzuiger 
 

               € 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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We zijn alweer een paar maanden onderweg in het nieuwe seizoen en we zijn blij dat 

er nog steeds nieuwe klaverjassers aanschuiven.  

Met een gemiddelde van 5 tafels wordt er fanatiek gekaart, maar wel op een 

sportieve manier en onder het genot van een hapje en drankje.  

Elke vierde vrijdag van de maand telt mee voor de competitie waarmee u aan het 

eind van het seizoen mooie prijzen kunt winnen. 

Dit jaar organiseren we weer een klaverjasmarathon en hij staat gepland voor 

zaterdag 25 april, nadere informatie volgt nog! 

Dus heeft u zin om te klaverjassen, schroom dan niet en kom langs op elke 

vrijdagavond  (behalve elke derde vrijdag van de maand) om 20.00 uur , inleg voor 

leden bedraagt € 3,00 en voor niet leden € 3,50  

Hiervoor krijg je een gezellige avond met Poiesz bonnen als prijs en komen we twee 

keer langs met een warm hapje. 

Uitslagen: 

01 november:     29 november: 

1. Gerrit  7.453 punten                 1. Henri  7.072 punten    
2. Willem 7.125 punten       2. Gerard 6.844 punten  
3. Jappie 6.666 punten       3. Jan.M. 6.441 punten  
 

08 november:     06 december: 

1. Sikke  7.007 punten       1. Lies  7.080 punten  
2. Riemie 6.903 punten       2. Wiebe 6.836 punten 
3. Henk  6.643 punten       3. Gerrit  6.759 punten 

 

22 november: 

1. Angelo 6.714 punten 
2. Gerrit 6.602 punten 
3. Riemie 6.515 punten 

 

Met vriendelijke groet,  

de klaverjascommissie 

Klaverjassen 2.0 
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NLdoet 2020: heel Nederland doet mee!  

Ook Maeykehiem doet mee met  klussen op verschillende locaties. 

 

Op 13 en 14 maart 2020 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen 

uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 

georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook stichting Maeykehiem; een organisatie voor 

mensen met een beperking doet mee. Namelijk;  diverse woonvormen op het hoofdterrein 

van Maeykehiem in Sint Nicolaasga, in Langweer en  de Woonlocatie het Spitaal in Sneek. 

 

Maeykehiem zoekt vrijwilligers voor NLdoet maar ook vrijwilligers in het algemeen. Door 

een dag mee te draaien tijdens NLdoet kun je een beetje de sfeer ‘’proeven’’ en 

onderzoeken of vrijwilligerswerk misschien iets voor je is. Maeykehiem heeft haar klus op 

de website van NLdoet staan, lijkt het je wat? Kijk snel op www.nldoet.nl of meld je 

rechtstreeks aan via Maeykehiem tel. 0513-433800 vragen naar mevr. M. Zijlstra of mailen 

naar ma.zijlstra@maeykehiem.nl. Heb je zin om zelf of samen met collega’s, vrienden of 

teamgenoten bij een Maeykehiem aan de slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet. 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 

daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen 

vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor 

organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om 

klussen geklaard te krijgen! 

 

Meer weten?  

Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een 

fantastische NLdoet activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl.   

Voor aanmelden of informatie over een klus kun je extra informatie aanvragen bij 

Maeykehiem; opgave via www.nldoet.nl of rechtstreeks via:  ma.zijlstra@maeykehiem.nl 

 

Maeykehiem 
 

http://www.nldoet.nl/
mailto:ma.zijlstra@maeykehiem.nl
http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/
mailto:ma.zijlstra@maeykehiem.nl
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Nieuws van het groene laken. 

Eindejaarstoernooi  van Blaauw Krijt 1 door schoonmaakdrift 

van een der Biljartsters verstoord. 

Traditiegetrouw houdt de maandagavondploeg aan het eind van elk jaar een 

toernooi. Zo ook dit jaar. 3 ploegen van 3 spelers waren gevormd.                                

Uit elke ploeg kwam dus een winnaar en om op 4 winnaars te komen zou er van de 

verliezers  iemand met de beste resultaten worden bijgevoegd.                          

Maandag 16 december waren  de eerste partijen gespeeld en de speellijsten waren ’s 

avonds netjes door Jan Adema in de kast opgeborgen.                                          

Woensdag zou hij ze ophalen en verder uitwerken, wie eventueel voor de 4e winnaar 

in aanmerking kwam.  Jan zoeken in alle hoeken en gaten, maar geen speellijsten. 

Wel lag er een nieuw pak met speellijsten van het merk “BUFFAL0”. Die stier spreekt 

de dames zeker wel aan. Jan had de pee in maar uiteraard is het probleem wel 

opgelost. De finalisten waren Simon, Albert, Casper en bij geloot was Eldert.             

Dit was dus de halve finale en die ging eerst tussen Simon en Albert en tussen Eldert 

en Casper. De finale ging daarna tussen Albert en Eldert, waarbij Eldert (de oudste 

deelnemer) als winnaar uit de bus kwam. Proficiat Eldert.                                                

De catering was weer als vanouds en prima verzorgd. 

                                             BLAAUW KRIJT 2. 

De woensdagavondploeg had op 18 december de laatste speeldag en werden op die 

dag de eerste drie prijzen van de eerste helft van de kompetitie uitgereikt.                

Als eerste stond van meet af aan Ate Hoeksma bovenaan.                                               

Als tweede stonden Jan Pasveer en Nico Seinen gelijk zodat Casper nog een derde 

prijs kon ontvangen.                                                                                                                      

Voor de gezelligheid werd daarna nog groepjes van 2 gevormd.                                  

E.e.a werd begeleid door hapjes in verband met verjaardagen. 

 
                                        Rest mij een ieder een gelukkig en  

                                                gezond 2020 gewenst! 
C.C.         

Biljarten 
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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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  Vrijdag 7 februari 

& 

Vrijdag 28 februari 
        Van 18.30 – 20.00 uur 

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

 

 

  

Kinderdisco 
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 Op woensdag 1 april 2020 houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 Alle leden zijn van harte welkom deze avond. 

 (neem wel uw ledenpas mee) 

 

 De aanvang is om 20.00 uur. 

 Onderstaand treft u de agenda aan.                        

  Agenda: 
1.  Opening 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Verslag vorige vergadering 

4.  Verslag van de secretaris 

5.  Financieel jaarverslag penningmeester 

6.  Aftredend & niet herkiesbaar Anneke Gerritsma 

7.  Pauze & verkiezing*  

8.  Uitslag verkiezing 

9.  Rondvraag 

10. Sluiting 

* kandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij   

   het bestuur. (mail naar info@schuttersheuvel.nl) 

   Dit is mogelijk tot uiterlijk 20 maart 2020 

 

Graag tot ziens op de algemene jaarvergadering.  

 

Het bestuur. 

ledenvergadering 
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Ouder-Kind-Bingo 

Zondag 23 februari 

          

 

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 
 



19 

 

      

  Jelle de Boer 

  Tel: 06-45235363 

  E-mail: info@noordnederlandschilders.nl  

WWW.noornederlandschilders.nl 



20 

 

 

 

    

DONDERDAG 

27 FEBRUARI 
HOOFDPRIJS 

0 

 

 

 

 

 

 JACKPOT   € 125,00* 
                                                               *onder voorbehoud 

 

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

Bingo 
 



21 

 

 

   

 

Advertentie 
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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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