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Beste Singelsleden. 
 
 
Hier één van de laatste “Van de redactie” van mijn hand.  
In de bestuursvergadering van 24 september heb ik 
aangegeven te willen stoppen met het redactiewerk voor de 
Singelkrant. Het op tijd laten verschijnen van de krant begon 
steeds meer op mijn schouders te drukken. Daar ik denk dat 
mijn gezondheid niet gebaat is bij deze druk, ben ik tot dit 
besluit gekomen.  
In de vorige Singelkrant heeft u in de “Bestuurstafel” de oproep 
voor een vervanger kunnen lezen. Meteen na de verschijning 
van het september - nummer werd er gereageerd. Kees Zijlstra 
gaf aan het wel te zien zitten om deel uit te gaan maken van 
de redactie en zo een bijdrage aan onze vereniging te leveren. 
In overleg met het bestuur en de redactie is besloten dat Kees 
in de loop van het seizoen mijn redactietaken gaat overnemen. 
We proberen er een mooie schuine las van te maken, waarbij 
Ypie de constante factor is en blijft. Hopelijk geeft deze 
verandering een goede impuls aan de inhoud van de 
Singelkrant. 
 
Het nieuws en de wetenswaardigheden van onze 
buurtvereniging komen sinds oktober niet alleen doormiddel 
van de papieren of digitale Singelkrant tot u maar er is nu ook 
een website. Deze wonderschone site, ontwikkeld door Dick 
Combee en Anne Groen, is een prachtige aanvulling of 
vervanging voor de communicatie tussen vereniging en leden 
en belangstellenden. 
 
In deze november – krant staan, zoals gebruikelijk, de agenda 
van de algemene ledenvergadering en het jaarverslag van 
onze vereniging. De ledenvergadering wordt gehouden op 
dinsdag 12 november. Dat u daarbij aanwezig moet zijn 
behoeft geen discussie. 
Mocht u ter voorbereiding zoeken naar de notulen van de 
vorige ledenvergadering, deze zijn te vinden in de Singelkrant 
van december 2012. 
 
Veel leesplezier toegewenst en tot ziens bij de algemene 
ledenvergadering of één van de andere activiteiten. 
 
 
Folkert 
 
 
 
 

Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte 
welkom en moet uiterlijk 18 november in het bezit 
van de redactie zijn!! 
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Bestuurstafel, november 2013 
 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Na een prachtige zomer is het nu tijd voor de winterjas, 
de kachel aan en voor activiteiten binnenshuis. Dat kun je goed merken in de Skûle, het 
gonst er van de activiteiten. Alle vaste activiteiten lopen weer volop.  
Jammer dat niet alle nieuwe initiatieven zijn gelukt. Zo is de oprichting van een (pop)koor, 
ook na een herhaalde oproep, niet van de grond gekomen. Er kwamen te weinig 
aanmeldingen. 
 
Het vormen van een klusteam is nog volop in ontwikkeling. Onder leiding van Nico Harens 
wordt met een kleine groep plannen gemaakt en uitgewerkt. Zo zijn de voorwaarden 
waaronder het team gaat werken geformuleerd (zie verderop in deze krant). Het slagen van 
dit team hangt vooral af van het aantal vrijwilligers dat zich hiervoor aanmeld. Hoe groter het 
aantal en de diversiteit, hoe groter de kans dat aan de vraag kan worden voldaan. Dus 
buurtgenoten met wat tijd over, meldt u aan. 
 
Het seizoen 2013-2014 werd op 7 september geopend met een geslaagde rommelmarkt. Na 
afloop was ook de penningmeester tevreden. 
 
Op zaterdag 5 oktober werden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ze werden 
uitgenodigd voor een samenzijn in restaurant Wester in Earnewâld. Bestuur en vrijwilligers 
werkten een programma af van koffiedrinken, midgetgolfen en het verorberen van een 
“Captains Dinner”. Verderop in deze krant een verslag van een vrijwilliger. 
 
De site van de buurtvereniging, ontworpen door Dick Combee en Anne Groen met 
professionele hulp van Bart van der Hoeven, is sinds 13 oktober in de lucht.  
Naam van de site is: http://www.buurtverenigingdesingels.nl.  
 
De jaarlijkse Sint Maarten – optocht wordt weer op maandag 11 november door het 
jeugdbestuur georganiseerd. De aankondiging met de verdere details vindt u verderop in 
deze krant en op de website. 
 
Traditiegetrouw wordt in november onze algemene ledenvergadering gehouden.  
Alle leden zijn op dinsdag 12 november a.s. vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Skûle. 
De vergadering begint om 20.00 uur. De vergaderagenda en het jaarverslag staan verderop 
in deze krant. De rest van de vergaderstukken zijn tijdens de vergadering ter inzage 
beschikbaar. 
 
Op woensdag 20 november wordt er, bij voldoende deelname, een avond bloemschikken 
georganiseerd. Het is de bedoeling om onder begeleiding van Foekje de Boer een 
herfststukje te maken. De verdere details staan in de aankondiging verderop in deze krant. 
 
Om alvast in de agenda te zetten: 

• Op vrijdag 20 december Kerstbingo in de Skûle. 

• In de kerstvakantie of voorjaarsvakantie schaatsen voor jong en oud. 

• Op zaterdag 4 januari 2014 Nieuwjaarsbijeenkomst in de Skûle. 
De aankondigingen van deze activiteiten komen in de Singelkrant van december. 
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Vanuit de Skûle. 
 
 
Hallo leden van de buurtvereniging “de Singels”. 
Hierbij alweer het voorlaatste bericht van de beheerders in 2013. 
Het jaar is alweer zo goed als voorbij. Hoe ouder we worden hoe sneller de tijd gaat. 
(oorzaak is waarschijnlijk dat wij niet zo snel meer kunnen als vroeger) 
 
Inmiddels zijn alle activiteiten weer begonnen. 
 
Bij het klaverjassen is de groep groter geworden, hebben we gehoord. 
 
De leidster van het sjoelen (Geertje Rodenburg) zit op dit moment een beetje in de 
lappenmand. We hopen dat ze snel weer beter wordt. Het sjoelen gaat wel gewoon door. 
Iemand anders uit de groep heeft het even van Geertje overgenomen.  
 
Het volleyballen vindt zoals ieder jaar nog steeds plaats in sporthal de Brekken op 
donderdagavond om half negen. We kunnen er nog wel een paar mensen bij hebben, dus 
als je belangstelling hebt, kom dan gerust eens langs om te kijken of het wat voor je is.  
 
De jaarlijkse rommelmarkt op 7 september is ook dit jaar weer goed verlopen. Er waren 
genoeg mensen beschikbaar om ons te helpen met de aanvoer en uitstalling van de spullen, 
zodat we mooi op tijd konden beginnen met de verkoop. We hadden deze dag geluk met het 
weer. “Pieter stowrein” had veel regen voorspeld. “s Morgens was en bleef het droog en de 
regen kwam pas toen het tijd was om op te ruimen. Omdat we met veel mensen waren was 
het opruimen en wegbrengen van de overgebleven goederen naar de kringloop vlot 
afgehandeld. Al met al een geslaagde dag met een opbrengst waar we tevreden mee zijn. 
 
Op 12 november is de jaarlijkse ledenvergadering en we hopen dat er wat meer leden 
komen dan de vorige keer. De vergadering begint om 20.00 uur en de koffie staat ruim van 
te voren klaar. 
 
Op 20 december is er weer de jaarlijkse Kerstbingo.  
 
 
De beheerders 
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Van de penningmeester. 
 
 
Wellicht krijgt u het idee dat er iets staat te gebeuren als uw penningmeester een 
stukje in de Singelkrant schrijft.  
Nu, dat klopt. 
We zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op de komende verandering in de 
wereld van de bankrekeningen. Ook bij de buurtvereniging zal dat de nodige consequenties 
hebben en wel de volgende: 
 

• De rekening bij de Frieslandbank komt te vervallen en wordt omgezet naar 
een rekening bij de Rabobank. 
Vanaf 1 januari 2014 is ons rekeningnummer: NL39 RABO 0144 5399 26. 
 

• Ons huidig incassosysteem voor de contributie, dat al sinds heel veel jaren wordt 
beheerd door onze onvolprezen Esther Ketelaar, komt te vervallen. Het innen van 
de contributie zal via het internet-bankieren bij de Rabobank worden gedaan door 
uw penningmeester. Hiervoor heb ik een certificaat incasso ID ontvangen, te 
weten NL06ZZZ400033600001. 
Dat u het maar weet. Ook deze verandering zal m.i.v. 1 januari 2014 ingaan. 
 

• Ook het bijbehorende ledenadministratie, onlosmakelijk verbonden aan het 
incassosysteem, wordt mij daardoor per 1 januari 2014 in de schoot geworpen. 

 

• Per 1 februari 2014 wordt uw bankrekening omgezet naar het SEPA systeem. 
Deze IBAN gegevens dienen in onze incasso te worden verwerkt. 
Ik verwacht dat deze omzetting geruisloos kan gebeuren. De leden die nu een 
rekening bij de Frieslandbank hebben, krijgen, net als de buurtvereniging, een 
Rabo - rekening. Ik hoop/verwacht dat door de overstapservice van de Rabobank 
ook deze omzetting zonder problemen kan gebeuren. 

 

• De door u verstrekte machtiging tot incasso blijft van kracht. Alleen krijgt u allen 
een unieke persoonlijke code vermeld op het machtigingsformulier. Deze code 
wordt ons opgelegd door de voorschriften van de EU. 

 
Beste mensen, tot zover mijn relaas. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. 
Samengevat, we gaan over naar de Rabobank, u blijft gewoon 2x per jaar betalen en als het 
goed is merkt u van alle administratieve rompslomp niets. 
Oh ja, nog even dit. Weet u dat u per half jaar vooruit de contributie betaalt en dat u het 
lidmaatschap per maand kunt opzeggen? De (eventueel) vooruit betaalde contributie wordt 
niet teruggegeven. 
 
 
Gerrit Jansema 
uw penningmeester  
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Algemene ledenvergadering 2013 
 

 
 
 

Op  dinsdag 12 november  aanstaande bent u van harte welkom op de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering.  
 

Om 20.00 uur gaan we van start in de Skule. 

 
 
 

Agenda. 
 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering 2012 
5. Jaarverslag algemeen 2012 / 2013 
6. Jaarverslag financieel 2012 / 2013 (wordt op de vergadering uitgereikt) 
7. Verslag kascommissie 
8. Benoeming kascommissie 
9. Begroting 2013 / 2014 (wordt op de vergadering uitgereikt) 
10. Bestuursverkiezing:  

 
Nico Harens,  nieuw bestuurslid. 
Ypie Combee,  aftredend en herkiesbaar. 
Gerrit Jansema,  aftredend en herkiesbaar. 

 
Kandidaat - bestuursleden kunnen zich tot de aanvang van de algemene 
ledenvergadering aanmelden bij het bestuur. 

11. Nieuwe activiteiten 

• Klusteam 

• Website 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
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Jaarverslag seizoen 2012-2013. 
 
 
Algemeen: 
 
We hebben 6 bestuursvergaderingen gehad. Nico Harens draait een seizoen mee met het 
bestuur om te kijken of hij daarin eventueel een functie wil vervullen. 
De ledenvergadering was op 7 november.  
 
Er zijn 6 Singelkranten uitgebracht, gemaakt door onze redacteur Folkert en rond gebracht 
door de trouwe bezorgers. Oepie is gestopt met het rondbrengen van de Singelkranten naar 
de bezorgers maar blijft nog wel bezorger. Folkert heeft die taak van hem overgenomen.  
Het is vanaf februari 2013 mogelijk om de Singelkrant digitaal te ontvangen. 
 
Vanaf november 2012 zijn Anne Groen en Dick Combee begonnen met het ontwerpen van 
een website. Zij hebben hierbij professionele ondersteuning van Bart van der Hoeven.  
 
Er is een facebookpagina aangemaakt door het jeugdbestuur waar de jeugdactiviteiten op 
aangegeven worden. De pagina wordt goed bezocht door de jeugd. 
 
De Skûle heeft op 17 april weer een grote schoonmaakbeurt gehad met behulp van 
vrijwilligers en bestuursleden. Er zijn nieuwe barkrukken aangeschaft. 
 
Activiteiten: 
 
De vaste activiteiten zoals: volleybal, sjoelen, bewegen 55+, klaverjassen, schilderen, 
dansen, handwerkcafé voor de jeugd en voor volwassenen, de St. Maartenoptocht naar 
Bertilla, de kerstbingo en het kinderspul zijn allemaal prima verlopen. Het aantal deelnemers 
blijft constant en zo te horen vermaakt iedereen zich prima! 
 
Een nieuwe activiteit is het mozaïeken. Er worden heel wat tegeltjes in puin geslagen maar 
er worden mooie dingen van gemaakt en de Skûle wordt er ook nog wat door opgepimpt.  
De door Carla georganiseerde cursus “Stoppen” werd ook goed bezocht. 
Er is 2 keer een bloemschikavond geweest onder leiding van Foekje de Boer en daar zijn 
weer leuke stukjes gemaakt.  
Ook is er onder leiding van Baukje Tuinstra een avond geweest waar een zeepketting is 
gemaakt. 
 
Het schaatsen is op beide daarvoor geplande data niet doorgegaan wegens te weinig 
belangstelling.  
De nieuwjaarsbijeenkomst was weer heel gezellig mede door het optreden van het duo 
Acoustic Klick. 
De vrijwilligersmiddag ging deze keer naar de tropische kas in Beetsterzwaag met als 
afsluiting een stamppotbuffet in de Skûle. 
De seizoensluiting, een bezoekje aan het Bevrijdingsmuseum in Groningen, is niet 
doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. 
Nico Harens heeft een “Buurtklusteam ”opgericht en dat gaat binnenkort van start. 
Op de oproep in de Singelkrant om een popkoor op te richten zijn maar 2 reacties 
binnengekomen dus dat gaat niet door. 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd. 
 
 
Na de vakantie was het op donderdag 19 september 2013 de eerste keer na de grote 
vakantie dat de jeugd verwacht werd in ons handwerkcafé. Het was alweer een drukte van 
belang. Oude bekenden en ook de nieuwe 6 jarigen. Evelien kon maar niet wachten en wat 
was zij blij toen ze zes jaar werd en mocht komen. Er lag van haar nog een werkje van twee 
jaar geleden, dus nu weer aan de slag. Het lukte best wel aardig. De draden vliegen steeds 
uit de naald, dus alle hens aan dek. 
Er wordt ook gewerkt aan een zeehondje. Koen doet flink zijn best. Sven en Tom hebben het 
druk en ook bij hun vordert het. Djimmer en Milan waren ook van de partij. Ledwina breit aan 
haar konijn, en dat is best lastig. Maar het lukt. Er werd door iedereen hard gewerkt en de tijd 
vliegt. Rolla wil nog met een nieuw werkje beginnen, maar helaas de tijd is bijna om, dus de 
volgende keer maar weer aan de slag. Fardau borduurt in een vierkantje, leuk hoor. Floor 
doet rijgsteekjes en maakt zo haar eigen patroon. Meisje is een van de nieuwelingen en krijgt 
het al aardig onder de knie.  
Gezellig weer voor de eerste keer in het seizoen. Deze keer hebben wij het handwerkcafé 
met z’n tweeën gerund, het was aanpoten maar de moeite meer dan de waard.  
 
 
 
Voor donderdag 17 oktober hebben wij een werkje bedacht wat met de herfst te maken had, 
een paddenstoel die door de kinderen gemaakt kon worden. De steel van wit vilt en de hoed 
van rode stof. De pakketjes lagen klaar en ja hoor de eerste kinderen kwamen al binnen. 
Gelijk om half vier aan de slag. Eerst de steel met kleine rijgsteekjes dicht maken. Het was 
best moeilijk om recht te blijven. Aan veel dingen moet je denken en dan is de draad ook 
telkens nog uit de naald. Wat een kleine oogjes hebben deze naalden, dus telkens maar hulp 
inroepen. De eerste groep was al weer bezig en de volgende stond te wachten om geholpen 
te worden, een drukte van belang. Gelukkig hadden wij hulp van Plonie Verkleij en zo gingen 
wij verder. De steel moest gevuld worden met vulling en dan dicht naaien, en dan de hoed. 
De hoed werd gevouwen en over de steel en daar op genaaid. Klaar is de paddenstoel.  
Om 4 uur kwamen er nog twee jonge dames, zij zochten hun oude werkjes op en gingen aan 
de slag. Floor en Rolla konden nog precies hun kussentje dichtnaaien en vullen. Floor heeft 
het ook nog dicht genaaid en Rolla zou dat thuis doen. Het was een hele drukke, maar erg 
gezellige middag, waar ook nog door de kinderen gezongen werd. Leuk om zoveel 
verschillenden kinderen bij elkaar te hebben. Iedereen hielp ons nog even met het opruimen, 
de vloer moest ook nog even geveegd worden en dan voldaan naar huis. Op naar de 
herfstvakantie.  
 
 
Kasper en Gré Bruens 
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Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen 
 
 
Op dinsdag 1 oktober was het voor de eerste keer in dit seizoen dat wij naar de Skûle gingen 
om de zaal klaar te zetten voor het handwerkcafé. Er kwam een behoorlijke groep dames. 
Voor deze avond had ik een paddenstoel en een paddenstoelmannetje voorbereid. Eerst de 
uitleg van het een en ander en dan lekker fanatiek aan de slag. De steel van wit vilt, de hoed 
van rode stof met witte stippen en wit vilt. De tijd om wat te drinken was er bijna niet. Zo 
hebben ze allemaal een prachtige paddenstoel gemaakt en de patronen en stof mee voor 
thuis. Toch nog even proberen. 
De volgende maand gaan we de kabouters maken. De dames nemen dan zelf vilt mee en ik 
zorg voor de kralen en de pijpenrager.  
Wieke had voorbeelden van een vlinder van vilt met een kraaltje, als sleutelhanger en een 
kerstbal van lapjes of kerstpapier. Erg leuk voor december. Dus we hebben weer ideeën 
genoeg.  
Iedereen vond het ook leuk om elkaar weer te zien en zo gezellig bezig te zijn. Betty was 
geblesseerd en had het moeilijk, maar haar paddenstoel was wel af.  
Els kwam nog met een idee, de hoed van roden stof en dan de stippen van lovertjes met 
kraaltjes. Dus mogelijkheden genoeg. De tijd vloog om en we kunnen terugzien op een hele 
mooie avond. 
 
 
Gré Bruens 
 
 
 
 
 

 

          Bloemschikken.           

 
We gaan weer een avond bloemschikken organiseren. 

 

Het is de bedoeling een herfststukje te maken. 
 

Dit doen we onder begeleiding van Foekje de Boer. 
 

U bent van harte welkom op: 

          Woensdag 20 november           
 

We beginnen om 19.30 uur. 
 

De kosten zijn € 15,00 
 

Opgave voor 13 november bij: 
 

Grietje van der Schaaf. 
tel. 520009 

of  
per e-mail: apvanderschaaf@kpnplanet.nl 
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  Vrijwilligersmiddag.   
 
 

Ook dit jaar had het bestuur een uitje georganiseerd voor de vrijwilligers van onze 
buurtvereniging. 
Uit de uitnodiging bleek dat het bestuur ons mee wilde nemen naar restaurant Wester in 
Earnewâld. Hier zouden we eerst gaan koffie of thee drinken, waarna een ronde midgetgolf 
op het programma stond. Voor een hapje en een drankje zou gezorgd worden. Dit alles was 
ingepland voor zaterdagmiddag 5 oktober. 
Op de bewuste zaterdagmiddag vertrokken we vanaf de Skûle met 30 mensen, al 
carpoolend, richting Earnewâld. Aangekomen bij restaurant Wester bleek het weer nog zo 
mooi dat we kozen voor een zit op het terras. Hier kregen we koffie of thee met echte Friese 
oranjekoek. 
Na verloop van tijd werd het toch wat frisser. Tijd om het terras te ruilen voor de 18 holes 
midgetgolfbaan in een van de zalen van Wester. Er werd fanatiek tegen de balletjes 
geslagen. Toen iedereen alle holes had bespeeld, bleek dat Elle Tuinstra het minst aantal 
slagen hiervoor had gebruikt. 
Na afloop van het midgetgolfen had een ieder trek gekregen. Dat kwam goed uit. In weer 
een andere zaal waren voor ons de tafels gedekt en een Captains Dinner – buffet klaar 
gezet. Er was genoeg en we lieten het ons goed smaken. 
Na afloop gingen we met een voldaan gevoel huiswaarts. Het was een gezellige en 
onderhoudende middag en avond geweest, mede dankzij de goede organisatie van de 
bestuursleden Griet van der Schaaf en Anne Groen. 
 
 
Een vrijwilliger. 
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Voorwaarden 
 

Buurtondersteuning/ Klusteam 
 
 
Doel. 
 
Het doel van het team is het helpen van mensen in onze buurt die om één of andere reden 
niet in staat zijn om gedurende kortere of langere tijd bepaalde werkzaamheden zelf te 
verrichten of behoefte hebben aan contact.  
Te denken valt aan: 

• Kleine reparaties/ werkzaamheden in en om het huis  

� Lamp vervangen. 

� Schakelaar vervangen. 

� Een keer de tuin schoffelen. 

� Etc. 

• Sociale ondersteuning  

� Boodschappen doen. 

� Praatje maken. 

� Een keer wandelen. 

Voor wie: 

• Leden van de buurtvereniging. 

• Niet leden (onder de voorwaarde dat de persoon lid wordt van de buurtvereniging 

of eenmalig 5 euro per klus betaald). 

Hoe lang mag een klus /ondersteuning duren: 

• In het algemeen niet langer dan 1 uur. 

Wat kost het: 

• Gratis. 

• Gemaakte kosten dienen vergoed te worden. 

• Indien de werkzaamheid onverhoopt langer dan één uur duurt, wordt een kleine 

vergoeding op prijs gesteld (geld komt ten goede van de buurtvereniging). 

• De klussen worden op eigen risico van de melder uitgevoerd. 

Aanmelden van een klus is heel gemakkelijk door een mail te sturen naar: 
 

njharens@hetnet.nl 
 

Of te bellen met 0512-341319 of 0512-525461 
 
 

Oproep: 
 

Om dit project tot een succes te maken is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk mensen zich 
aanmelden als vrijwilliger. 

Vele handen maken licht werk! 
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Sint Maarten 

  

 

Maandag 11 november is het weer zover. 

De dag van Sint Maarten. 

 

Om half 6 (17.30 uur) verwachten we alle kinderen met 
eventueel de ouders, 

bij de Skûle, om vanaf daar in optocht naar Bertilla te 
vertrekken. 
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Contactpersonen voor de activiteiten 
 
 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Hr. A. Groen / Hr. H. Akkerman tel 540473 / 510859 
Kaarten    Mw. G. Dijkstra / Mw. B. Tuinstra tel 355470 / 530833 
Sjoelen    Mw. G. Rodenburg   tel 513056 
Dansen    Mw. G. van der Schaaf  tel 520009 
Actief bewegen 55+   Fam. W. Jongsma   tel 521026 
Handwerkcafé    Fam. K. Bruens   tel 511228 
Bingo      Bestuur    tel 532030 
Diversen    Hr. L. van Es    tel 532030 
Creatief    Mw. Y. Combee   tel 510917 
Schilderen    Hr. K. Bruens    tel 511228 
Borduren    Mw. C. van der Kuip   tel 532030 
Mozaïeken    Mw. D. Groen    tel 540473 
 
 

Jeugdwerk 
 
 
Algemeen     Nienke van Es    tel 0648568465 
Disco     Jeugdcommissie 
Kinderspul     Jeugdcommissie 
St.Maarten     Jeugdcommissie 
Vissen     Jeugdcommissie 
Schaatsen     Hr. L. Rodenburg   tel 513056 
 
 

Sport 
 
 
Algemeen    Hr. L. van Es     tel 532030 
Volleybal    Hr. A. Groen    tel 540473 
 
 

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur    tel 532030 
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Activiteiten 

 
 November 
 
 Vrijdag  01 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  01 Dansen   20.30 
 Maandag 04 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag 05 Handwerkcafé volwassenen 19.30 
 Woensdag 06 Schilderen   09.30 

Donderdag 07 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  08 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 11 Sint Maarten   17.30 
 Maandag 11 Sjoelen   19.30 
 Dinsdag 12 Alg. ledenvergadering 20.00 
 Woensdag 13 Schilderen   09.30 
 Donderdag 14 Volleybal   20.30 

Vrijdag  15 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  15 Dansen   20.30 
 Maandag 18 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag 19 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 20 Bloemschikken  19.30 
 Woensdag 20 Schilderen   09.30 
 Donderdag 21 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Donderdag 21 Volleybal   20.30 

Vrijdag  22 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 25 Sjoelen   19.30 
 Dinsdag 26 Mozaïeken   19.30 
 Dinsdag 26 Bestuursvergadering  19.30 
 Woensdag 27 Schilderen   09.30 

Donderdag 28 Volleybal   20.30 
Vrijdag  29 Actief bewegen 55+  09.00 

 Vrijdag  29 Dansen   20.30 
 
 December 
 
 Maandag 02 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag 03 Handwerkcafé volwassenen 19.30 
 Woensdag 04 Schilderen   09.30 
 Donderdag 05 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  06 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 09 Sjoelen   19.30 
 Woensdag 11 Schilderen   09.30 
 Donderdag 12 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  13 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  13 Dansen   20.30 
 Maandag 16 Klaverjassen   19.30 
 Woensdag 18 Schilderen   09.30 

Donderdag 19 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Vrijdag  20 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  20 Kerstbingo   20.00 
 
 
 
Let op!!!!!! 
Volleybal wordt gespeeld in sporthal “de Brekken”. 
Alle andere activiteiten zijn in “de Skûle”. 
 
 


