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Buurtvereniging “De Singels”. 
 

Bestuur 
 

Voorzitter 

Libbe van Es 
Bouriciuslaan 15  tel. 532030 

libbevanes@kpnmail.nl 
 

Secretaris 

Ypie Combee 
P.K. Pelstraat 14  tel. 510917 

ycombee@upcmail.nl  
 

Penningmeester 
Gerrit Jansema 

Jansoniusstraat 46  tel. 510443 

g.jansema2@hotmail.com 
 

Leden 
 

Anne Groen 

Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 
Groen202@zonnet.nl 

 
Grietje van der Schaaf 

Blaauwboerperk 16  tel. 520009 

apvanderschaaf@kpnplanet.nl 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Nienke van Es 
P.K. Pelstraat 36  tel. 0648568465 

nienke_van_es@hotmail.com  

 

Redactie 
 

Kees Zijlstra 

Zuiderhogeweg 99  tel. 542956 
k.zijlstra@eurlicon.nl 

 
 

Ypie Combee 

P.K. Pelstraat 14  tel. 510917 
ycombee@upcmail.nl  

 
Drukwerk 

 

 
 

Bezorging 

 
Kees Zijlstra 

Zuiderhogeweg 99 tel. 542956 

 
 

De Skûle 
 

Hoge Bomen 2 

9203 ND Drachten 
tel (0512) 537228 

 
Contactpersonen 

 

Anne Groen 
Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 

 
Harm Akkerman 

Hopperus Bumaperk 20  tel. 510859 
 

 

Lidmaatschap 
 

Gezin   € 12,- per halfjaar 

Individueel  €  8,-  per halfjaar 
 

Het lidmaatschap gaat in of wordt opgezegd per 
half jaar, vanaf 1 jan. en 1 juli 

Aanmelden en opzeggen uitsluitend schriftelijk /mail 
(vóór genoemde data) bij:  

Gerrit Jansema, Jansoniusstraat 46 

9203 NK  Drachten 
g.jansema2@hotmail.com 

Betaling van de contributie: 

Uitsluitend via automatische betaling. Nieuwe 
leden ontvangen bij aanmelding een 

machtigingsformulier. Het bedrag wordt twee 
maal per jaar van uw rekening afgeschreven 

en wel op  
1 december en 1 juni. Bij opzeggen wordt de 

automatische betaling door onze 

penningmeester stopgezet. 
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Jaargang 33 – 3 nr. 200 

 

 
 

 
Beste Singelsleden, 

 

Hier is ie dan, de 200ste Singelkrant 
Ik weet niet hoe u het ervaart, maar voor mij 

is het jaar weer omgevlogen. Een erg druk 
maar ook een erg gezellig jaar. 

En over gezelligheid gesproken, voor ons 
liggen de gezelligste dagen van het jaar. 

Sinterklaas in net weer terug naar Spanje, de 

kerstman is onderweg, de jaarwisseling komt 
er aan. 

 
Voor veel mensen is dit de aanleiding om als 

familie even weer bij elkaar te komen, en 

elkaar te verwennen met een beetje extra 
aandacht en soms cadeau’s. Ook onze 

buurtvereniging zorgt in deze tijd voor extra 
gezelligheid met het organiseren van een 

schaatsmiddag en de nieuwjaars-bijeenkomst. 
De aankondigingen staan verderop in deze 

Singelkrant. 

  
Vanwege de toenemende slechte vulling van 

de Singelkrant namens de redactie en bestuur 
een oproep aan alle gebruikers van de Skûle 

om op regelmatige basis een kort verslagje 

van de activiteiten aan te leveren.  
 

 
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een fijne 

kerst en een gelukkig nieuwjaar toe. 

 
Tot zover deze “Van de redactie” 

 
Kees 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Kopij voor de volgende Singelkrant is van 

harte welkom en moet uiterlijk 10 februari 
2015 in het bezit van de redactie zijn. 
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Van de bestuurstafel. 

 

 
Zo buurtbewoners, al weer de laatste krant van 2014, wat gaat zo’n jaar toch snel. Het was een 

enerverend jaar, veel bezuinigingen in de thuiszorg en andere vormen van zorg, dit gaat m.i. wel erg 
snel allemaal. Het wordt gebracht alsof het in ons belang zou zijn, daar heb ik persoonlijk mijn twijfels 

over, maar dat het goedkoper kan dat denk ik wel. Ook dat we meer onze eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor onze eigen gezondheid en welzijn, daar sta ik wel achter. Ik heb dan ook, samen 

met mijn medebestuurders, het voornemen om begin 2015 iets aan voorlichting over de WMO te 

organiseren. 
 

We hadden een voorlichtingsavond over inbraakpreventie. Zeker nu het weer vroeg donker wordt, is 
het extra van belang de deur op het nachtslot te doen als u even weg bent, zoals onze wijkagent Dirk 

Strijker ons tipte. Ik heb die gewoonte wel bijgesteld naar aanleiding van zijn aanbeveling. 

 
Het was wel een jaar met een mooie zomer en zeker een mooie nazomer. Volgens mij gaan we van 

de nazomer zo naar de kerst. 
 

Op de ledenvergadering werd een idee geopperd om iets voor de ouderen in onze buurt te doen en   

wel een soort inloopochtend. We zouden wel dom zijn als bestuur om zo’n idee niet te omarmen. 
Verderop in dit blad vind u de aankondiging met dank aan degene die de voorzet gaf! Ik kan het niet 

laten te noemen dat onze bestuurders in Den Haag dit ook vaker zouden moeten doen. 
 

Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe beheerder. Gelukkig heeft er iemand belangstelling 
getoond maar volgens ons is het een duobaan dus als u denkt, ik wil daar wel iets voor doen, neem 

rustig contact op met iemand van het bestuur. 

 
Er rest mij nog u goede feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar te wensen! 

 
 

 

 
Namens het bestuur, 

 
Libbe. 
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Bericht van de beheerders. 
 

 

 
Hierbij alweer het laatste bericht van de beheerders in 2014. 

Sinds de Singelkrant van oktober j.l. op de mat is gevallen is er voor de beheerders niet veel te 
vermelden en daarom een kort berichtje. 

De opkomst bij de algemene ledenvergadering was helaas weer laag. Het zijn bijna altijd dezelfde 

leden die komen en het zou mooi zijn dat er ook eens wat andere leden komen. 
Wat staat er de komende tijd nog te gebeuren in de Skûle? 

Als dit krantje uitkomt is de bingo alweer voorbij. (12 december) 
 

 

 

De Nieuwjaarsreceptie op 3 januari.               

 

We wensen onze leden alvast mooie kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015. 
 

De beheerders. 
 

 

 
P.S. 

Helaas hebben er geen leden zich aangemeld voor het volleyballen na onze oproep in de Singelkrant 
van oktober en ook is er nog geen zicht op andere beheerders. 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd. 

 
Op donderdag 23 oktober kwamen er 7 mooie meiden bij ons handwerkcafé op bezoek.                    

De werkjes lagen in de vensterbank dus zo te vinden. Er werd weer ijverig geborduurd en ook met de 
hand genaaid. Kleine lapjes werden op stof geplakt op een ondergrond, om later vast genaaid te 

worden met de hand. Wij hadden een jarige in ons midden en wel Ledwina.  Zij werd vandaag 10 

jaar, twee handen vol. Nu aan de slag met het afhechten van het breiwerkje van Julia. Lapje stof 
gezocht en eerst een zoompje aan de bovenkant. Dan het lapje achter het breiwerkje vast zetten. De 

steekjes zijn iets te groot, dus zo verlies  je jouw  spulletjes. De naaimachine konden wij nu niet 
gebruiken want wij waren met ons tweeën en dan gaat dat niet. Het komt allemaal best in orde. Floor 

is druk aan het borduren van een poes op Aidastof, het krijgt al een model, leuk hoor! Marije heeft 

een gelukspoppetje gemaakt en deze kan mee naar huis. Nu probeert ze te borduren wat soms wel 
eens een beetje moeilijk is, maar het komt allemaal wel goed.            

 
Zo vliegt de middag om, Julia wordt door haar moeder opgehaald en zij ruimen nog even de stoelen 

mee op. Als alles weer netjes is gaan, we huiswaarts met een goed gevoel. Het was weer een 
gezellige middag, voor de kinderen en ook voor ons. 

 

 
Op donderdag 20 november was het stralend mooi weer, het verbaasde ons dat er toch nog kinderen 

naar ons handwerkcafé kwamen. Vandaag kreeg ik hulp van Christa Spoelstra, heel fijn, want alleen is 
het bijna niet te doen, Kasper had die middag andere dingen te doen. Wij hadden bijtijds de tafels en 

stoelen al klaar gezet en heel snel stoven de eerste kinderen al binnen. Ja, wanneer je werkje bijna af 

is, dan wil je wel. Julia’s breiwerkje is een tasje geworden. We hadden met Julia afgesproken, dat het 
tasje vandaag af zou komen. Alle kinderen waren binnen en dus gelijk maar aan de slag. Er moest 

een koord gedraaid worden, eerst even uit meten, hoeveel heb ik nodig en dan  draaien maar. Dan 
moest er een schaar doorheen gehaald worden, de uiteinden naar elkaar toe halen en dan gaat de 

schaar draaien. Zo ontstaat er een mooi koord, nu knopen en aan het tasje naaien. Poppetje er op, 

knoop er aan met een mooie lus en klaar is het tasje en Julia helemaal blij. Ledwina was bezig met de 
laatste versiering op het kussen. De knopen en de kraaltjes voor de voelsprieten er op. De vleugels 

van de vlinder nog mooi versierd, en dan is het al weer tijd De volgende keer mag Ledwina het 
proberen achter de naaimachine om de voering er achter  te naaien, moet lukken, maar het blijft voor 

de kinderen toch wel spannend, voor het eerst achter de naaimachine. Koen borduurt ijverig aan zijn 
zeehond, de helft is klaar, nu de andere kant nog. Carina en Nynke oefenen op de kruissteek. Mevr. 

Spoelstra helpt, het gaat steeds beter met die kruissteekjes. Er was vandaag ook nog wat lekkers voor 

de kinderen. We hadden snoep overgehouden van St. Maarten, dus uitdelen maar. De kinderen lieten 
het goed smaken en de limonade ging er ook heel goed in zoals bij ons de thee er goed in ging. Er 

komt een moeder haar zoon op halen en helpt nog even mee de tafels op hun plaats zetten. Fijn die 
hulp, bedankt!  Zo was alles weer snel gepiept en om kwart voor vijf gingen we weer met een blij 

gevoel naar huis.  

 
Gré en Kasper Bruens        
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor volwassenen 
 

Vandaag, dinsdag 4 november gingen we aan de slag met het maken van een sneeuwpop van witte 
fleece, dat hier geschikt voor was. Deze sneeuwpop was voorzien van twee oorwarmers. We hadden 

de tafels en de stoelen klaar gezet in de zaal, om half acht konden we beginnen. Het patroon moest 
uitgeknipt worden en daarna de stof. Een klein naadje aanknippen en het naaien via de punten die 

daarvoor aangegeven waren. Hier en daar moesten er wat aanwijzingen gegeven worden, om 

problemen te voorkomen. Al heel snel kregen de eerste sneeuwpoppen hun vorm. Nu moest het 
geheel worden opgevuld, het hoofd goed vol maken anders mist het zijn uitstraling. Het hoofd een 

beetje poederen en dan de oorwarmers er op. Zilverdraad met pompoentjes, rustig in het hoofd 
duwen. Sjaaltje om, gemaakt van een lintje van rood met  goud, oogjes aanlijmen en de neus, dan 

drie kralen of spelden voor de sluiting en de eerste sneeuwpop was klaar. Nu de volgende, maar eerst 

een kopje koffie of thee, waar we een lekker koekje of chocolaatje bij kregen van   Annie, smullen 
dus. Gré had kopieën meegebracht van grachtenhuisjes, kerstbomen en sleetjes, deze waren te koop.  

Voor een paar mensen had Gré gezorgd dat er een stuk  spiegel meegenomen kon worden. De 
sneeuwpop kan je op een CD plaatsen of in een bokaal, je kan hem ook met een speciale knijper in de 

kerstboom plaatsen. Er zijn vele mogelijkheden. Voldaan gingen de dames naar huis, verschillenden  
vertelden dat ze thuis nog een tweede zouden gaan maken en hebben daarvoor de spullen mee 

kunnen nemen. Voor de maand december hebben we het maken van een engeltje van kraaltjes op 

het programma staan. 
Gré Bruens 

 
 

Nieuws vanuit de schildersgroep. 

 
Op de woensdagochtend  komen om half tien twaalf leden van onze buurvereniging in de Skûle om 

een heerlijk ochtendje creatief bezig te zijn met potlood, krijt, verf of kwast. Het is uitgegroeid tot een 
leuke groep mensen die elkaar begeleiden in het schilderen.                                                                      

Met elkaar zit er zo 60 jaar schilderervaring bij elkaar en met elkaar komen we tot hele mooie dingen. 

Vorig jaar hebben  we allemaal, tijdens de tentoonstelling met andere creatieve groepen, kunnen zien 
wat er allemaal gemaakt wordt. Veel mensen schilderen naar een foto of model dat ze zelf van huis 

meenemen. Het mooie van deze groep is dat ze naar elkaar luisteren. Als een kunstwerk klaar is en 
een van de groep zegt, ik zou daar nog eens naar kijken of het anders kan dan wordt daar ook 

positief op gereageerd. Een gevleugeld gezegde is wel: “Zoek de acht verschillen” en als je dat doet 
dan kan je vaak weer een ochtend vooruit. Er komen mensen binnen die graag mee willen doen en 

zeggen: “Maar ik kan het niet hoor! Na een paar weken zie je wat voor moois er gemaakt kan 

worden, je ontdekt je eigen gave en dat maakt rijk. De zaal is met twaalf personen al aardig gevuld, 
de sfeer is goed, bij de koffie is er altijd koek, die om de beurt door mensen wordt meegenomen. 

Mocht u kennis willen maken met onze prestaties dan verwijs ik u graag naar de website van onze 
buurtvereniging, daar hebben we ook een map met onze schilderijen.  

 

Namens  de schilders groep, Kasper H. Bruens   
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     Schaatsen voor alle leeftijden      
 

Als er geen natuurijs ligt gaan we op 
maandag 29 december 2014 

weer een middagje schaatsen op 

 
Kunstijsbaan Thialf in Heerenveen 

 
We vertrekken om 12.45 uur vanuit de Skûle. 

 
Leden en kinderen van leden mogen gratis mee. 

Voor niet leden geldt het normale tarief: 

 t/m 12 jaar:    € 4,00 
 vanaf 13 jaar:    € 7,50 

65+:     € 5,50 
 Niet schaatsende toeschouwers  € 1,50 (entree is incl. 1 kop koffie) 

 

Schaatsen en handschoenen meenemen! 
De kunstijsbaan is open tot 15.30 uur. 

 
Om het vervoer te regelen, kunt u bij de opgave aangeven of u met uw auto naar Thialf wilt rijden. 

 
Deelnemers, begeleiders en chauffeurs kunnen zich tot en met 27 december 2014 opgeven voor deze 

schaatsmiddag op 29 december. 

 
Lammert Rodenburg, Bouriciuslaan 77, (tel. 513056) 

 
 

Schaatsen stomp? 

 
Laat ze op tijd slijpen op bovenstaand adres (à € 5,00) 

 
==============================================================

===== 
+ Opgavestrook voor het schaatsen op 29 december 2014 + 

==============================================================

===== 
 

Naam:   ...........................................   O  maandag 29 december  2014 
 

Adres:   ...........................................     

 
Tel:   .: .. .. .. .. ..  

 
Geeft zich  wel/niet op als chauffeur/begeleider 

 

Schaatsdeelnemers   ...........,  ............,  .............., ............., 
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Nieuwjaarsreceptie. 
 

Op zaterdag 3 januari vanaf 20.00 uur nodigen wij u uit 
voor onze 

Nieuwjaarsreceptie met live muziek! 
 

Kom, om onder het genot van een hapje en een drankje, 
naar de Skûle om uw buurtgenoten een goed nieuwjaar 

te wensen. 
 

Het bestuur. 
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Algemene ledenvergadering dinsdag 18 november 2014 
 

Notulen algemene ledenvergadering op dinsdag 18 november 2014. 

 
Aanwezig bestuur: Anne, Gerrit, Grietje, Libbe ( voorzitter) en Ypie ( notulist) en 13 leden. 

1. Opening: 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, opent de vergadering  vraagt  iedereen zich even 

voor te stellen. 
2. Vaststellen agenda: 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen. 

4. Notulen ledenvergadering 2013: 
N.a.v. punt 10: Folkert Oppersma heeft de bezorging van de Singelkrant ook overgedragen 

aan Kees Zijlstra. 

N.a.v. punt 12:Libbe heeft tot 3 keer toe contact gehad met iemand van  Buurtzorg maar 
steeds geen reactie terug gekregen. “Zorg intens” wilde wel meedoen. Gré Bruens vraagt het 

nog eens te proberen met “Mien” want ze vindt het toch wel een nuttig onderwerp. 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Ypie. 

5. Jaarverslag algemeen 2013/2014: 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

6. Jaarverslag financieel 2013/2014: 

Gerrit deelt het financieel jaarverslag uit en verteld dat het nog steeds goed gaat met onze 
vereniging, ondanks dat het positief saldo ieder jaar een beetje minder wordt. Het gebruik 

van de Skûle is wederom iets teruggelopen. Onze rekeningen bij de Friesland Bank zijn 
allemaal afgesloten en zijn overgeboekt naar de Rabobank. 

7. Verslag kascommissie: 

Sietze: Gerrit heeft het weer goed gedaan! ( hij krijgt applaus van de vergadering).  
De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 

8. Benoeming kascommissie: Lammert treedt af als kascommisielid en ontvangt als dank een 
alcoholische versnapering van de penningmeester. Ton Verkley biedt zich aan als reserve 

kascommissielid. De kascommissie bestaat dus nu uit: Gré Bruens, Sietze Ketelaar en Ton 

Verkley ( reserve). 
9. Begroting 2014/2015: 

Gerrit geeft enige uitleg bij de begroting en verteld dat we dit seizoen (zoals het nu lijkt) weer 
in de plus eindigen of het gebruik van de Skûle moet nog verder afnemen maar volgens Anne 

is dit tot nu toe niet het geval. Gerrit krijgt nogmaals applaus van de aanwezigen. 
10. Bestuursverkiezing: 

Anne Groen en Grietje van der Schaaf zijn aftredend en herkiesbaar en worden allebei door 

de vergadering herkozen. 
11. Verzekering vrijwilligers: 

Gerrit: de vrijwilligers zijn vrij breed verzekerd middels de Gemeente. 
Het is een secondaire verzekering, dus er wordt alleen uitgekeerd als andere verzekeringen 

niet uitkeren. Deze verzekering loopt al vanaf 2008/2009. Meer informatie hierover is te 

vinden op de website van de Gemeente. 
12. Rondvraag: 

Lammert: is er iemand van het bestuur naar de inloopavond van de Gemeente geweest over 
de eventueel aan te leggen vijver op het grasveld aan de Jansoniusstraat. Libbe antwoordt 

dat dat niet het geval is. 
Gré: heeft voorgesteld( via de ideeënbus op de website)  om in de wintermaanden één keer 

per 2/3 weken een koffieochtend te organiseren voor de ouderen in onze wijk. Het bestuur 

vindt dit een prima idee en stelt voor hiervoor een oproep in het krantje te doen of gewoon 
een ochtend te plannen en dan kijken of er belangstelling voor is. 

Sietze: misschien is een repaircafé een idee? 
Gré: vraagt Gerrit haar kasboek van het handwerkcafé even te controleren. 

Kasper: de schildersclub loopt hartstikke goed en heeft nu 12 leden. 

Het is erg gezellig en iedereen helpt elkaar als het even niet wil zoals het moet. Kasper gaat 
hierover een stukje schrijven voor de Singelkrant. 

Geertje: met de sjoelclub gaat het wat minder. Er zijn nog maar 11 leden ondanks oproepen 
in het krantje. 
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Alie: Bewegen voor ouderen loopt daarentegen heel goed. Er ontstaat zelfs ruimtegebrek en 
dus moeten de oefeningen soms aangepast worden. 5 december wordt er Sinterklaas gevierd 

met z’n allen. 

Anne: als er zich geen nieuwe beheerder aanmeldt dan willen Harm en hij hier wel mee 
doorgaan maar dan niet meer in de weekenden. Ook het voorraadbeheer willen zij dan wel 

blijven doen. 
      13.Sluiting: 

De voorzitter sluit rond 21.15 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 

 

 

Mozaïeken 
 

In seizoen 2014/2015 hebben we alweer de eerste mozaïekavonden gehad. 
Deze keer hadden we er 2 nieuwe mozaïekers bij die het allebei erg leuk vonden. 

Iedereen was weer erg fanatiek bezig en er werden weer leuke kunstwerken gemaakt. Voor enkele 

deelnemers was de tijd tekort om het voorwerp af te krijgen maar ze gaan in februari/maart weer met 
frisse moed verder. Het was net als altijd weer erg gezellig en in de koffie/theepauze werden er heel 

wat onderwerpen besproken. De 5 avonden waren weer snel voorbij dus dit betekent dat iedereen het 
er erg druk mee had. De volgende 5 avonden beginnen vanaf 10 februari 2015. (zie agenda) 

 

Wil je dit ook eens proberen geef je dan binnenkort op (tel. 540473) want er is nog wel ruimte voor 
een aantal deelnemers. 

 
Doetie 

 
 

 
OPROEP 

 
Wij willen het nieuwe jaar met een nieuwe activiteit beginnen. Een ochtend voor ouderen onder het 

genot van een bakje koffie om even gezellig bij elkaar te zijn . 
 

Op dinsdag 20 januari om 10:00 staat de koffie klaar in de Skûle.  

Wij hopen u daar te ontmoeten. 

 

 

 

 
Verslag St Maarten optocht. 

 
 

Dinsdag 11 november was het 
weer zover, de jaarlijkse Sint 
Maarten optocht! Met zijn allen 
vertrokken we vanaf de Skûle 
richting Bertilla. Hier werden we 
in de hal ontvangen, lampions 
testen nog even liedjes oefenen 
en los! Het was erg gezellig de 
kinderen en de bewoners van 
Bertilla hebben genoten! 
 
Iedereen bedankt voor zijn komst 
en tot volgend jaar! 
 
De jeugdcommissie. 
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Verjaardagen 

       
 

 
Januari 

 

  4 Kinke Ketelaar 
  8 Mirte Reitsma 

19 Bouke Wedman 
 

 

 
Februari 

 
     5 Julia Rinsma 

 
        

 

 
 

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!!!!! 
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Contactpersonen voor de activiteiten 

 

 
 

In “de Skûle” 
 

 
Agenda, afspraken  Hr. A. Groen / Hr. H. Akkermantel   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 
Mozaïeken   Mw. D. Groen            tel 540473 

Klusteam   Hr. N. Harens            njharens@gmail.com 
 

 

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 

 

 December 
 Maandag  15 Sjoelen    19:30 

 Woensdag  17 Schilderen    09:00 
 Donderdag  18 Handwerkcafe   15:00 

 Donderdag  18 Volleybal   20:30

 Vrijdag   19 Actief Bewegen 55+  09:00 
 Maandag  22 Klaverjassen   19:30 

 Maandag  29 Sjoelen    19:30 
  

 Januari 
 Vrijdag   2 Actief Bewegen 55+  09:00 

 Zaterdag  3 Nieuwjaarsreceptie  20:00 

 Maandag  5 Sjoelen    19:30 
 Dinsdag  6 Handwerkcafe volw  19:30 

 Woensdag  7 Schilderen   09:00 
 Donderdag  8 Volleybal   20:30 

 Vrijdag   9 Actief bewegen 55+  09:00 

 Vrijdag   9 Dansen    20:30 
 Maandag  12 Klaverjassen   19:30 

 Woensdag  14 Schilderen   09:00 
 Donderdag  15 Handwerkcafe    15:00 

 Donderdag  15 Volleybal   20:30 
Vrijdag   16 Actief bewegen 55+  09:00 

 Maandag   19 Sjoelen    19:30 

 Dinsdag  20 Koffiemorgen   10:00 
 Woensdag  21 Schilderen   09:00 

 Donderdag  22 Volleybal   20:30 
 Vrijdag   23 Actief bewegen 55+  09:00 

 Vrijdag   23 Dansen    20:30 

 Maandag   26 Klaverjassen   19:30 
 Woensdag  28 Schilderen   09:00 

 Donderdag  29 Volleybal   20:30 
Vrijdag   30 Actief bewegen 55+  09:00 

 

 Februari 
Maandag   2 Sjoelen    19:30 

 Dinsdag   3 Handwerkcafe volw.  19:30 
 Woensdag  4 Schilderen   09:00 

 Donderdag  5 Volleybal   20:30 
Vrijdag   6 Actief Bewegen 55+   09:00 

Vrijdag   6 Dansen    19:30 

 Maandag  9 Klaverjassen   19:30 
Dinsdag  10 Mozaieken   19:30 

Woensdag  11 Schilderen   09:00 
Donderdag  12 Volleybal   20:30 

Vrijdag    13 Actief bewegen 55+  09:00 

Vrijdag   13 Dansen    20:30 
Maandag  16 Sjoelen    19:30 

Dinsdag  17 Mozaieken   19:30 
Woensdag  18 Schilderen   09:00 

Donderdag  19 Handwerkcafe   15:00 
Donderdag  19 Volleybal   20:30 

Vrijdag   20 Actief bewegen 55+  09:00 

Maandag  23 Klaverjassen   19:30 
Dinsdag   24 Mozaieken   19:30 

Woensdag  25 Schilderen   09:00 
Vrijdag   27 Actief bewegen 55+  09:00 

 

Alle activiteiten zijn in “de Skule” 
Volleybal wordt gespeeld in sporthal “de Brekken” 


