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rekening afgeschreven en wel op  
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wordt de automatische betaling door 
onze penningmeester stopgezet. 
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Van de redactie, 

 
Voor u ligt alweer de laatste Singelkrant van 2015, alweer een jaar wat voorbij gevlogen is. 
 
Ik weet niet hoe u het ervaren heeft 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 is 
nu net weer terug naar Spanje, de kerstman is onderweg, de kerstbingo en de jaarwisseling 
komen 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 
nieuwjaarsreceptie. De aankondigingen staan verderop in deze Singelkrant. 
 
Door een aantal leden zijn de ideeën uit de ideeënbus geanalyseerd, hieruit is naar voren 
gekomen dat er een aantal activiteiten aan de reguliere activiteiten toegevoegd gaan worden. 
De keuze van de nieuwe activiteiten wordt aan de leden overgelaten, u kunt uw interesses 
kenbaar maken. Er blijft natuurlijk altijd ruimte voor nieuwe ideeën, deze graag doorgeven aan 
het bestuur om verdere acties uit te zetten 
  
 
Om de communicatie richting leden sneller te laten verlopen is besloten om een adressen 
database aan te leggen, hiervoor vragen we u nogmaals om uw medewerking door uw e mail 
adres op te geven, dit adres kunt u sturen aan k.zijlstra@eurlicon.nl. We zorgen in de toekomst 
voor nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten via de mail. 
 
Vanwege de toenemende slechte vulling van de Singelkrant namens de redactie en bestuur 
nogmaals de 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 
 
Jaargang 34 – 1 nr 204 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 19 februari 2016 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:k.zijlstra@eurlicon.nl
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Van de bestuurstafel. 

 
Het jaar 2015 gaat al weer naar z’n einde. De feestdagen komen er weer aan. 
Op 17 oktober hadden we het vrijwilligersuitje met z'n allen naar de klompen fabriek in 
Noord Bergum, het was een geslaagde middag daarna hebben we in de Skûle nog een 
hapje gegeten. Op 27 oktober hebben we onze eerste van vier dansavonden gehad was 
weer geslaagd. 
 
Ook is de activiteitencommissie nog druk bezig om wat nieuws op poten te zetten. 
Jammer dat er niet meer animo was voor het Spijkerdorp, volgend jaar hopen we op meer 
kinderen. De opkomst voor de Halloween was daar in tegen wel weer goed bezocht, een 
mooie opsteker voor de organisatie.  
 
Ook hebben we gelukkig weer een nieuwe penningmeester en een tweede beheerster van 
de Skûle. Dus dat ziet er allemaal goed uit. 
 
Op 10 november hadden we onze algemene leden vergadering de opkomst was redelijk. Er 
was goed nieuws vanuit de groep actief bewegen, ze willen graag een tweede groep 
opstarten en dan op de dinsdagmiddag dus als er nog leden zijn die hier ook aan mee 
willen doen kunnen hun opgeven bij de fam Jongsma. De sjoelers en de volleyballers 
daarin tegen kunnen nog wel wat nieuwe mensen gebruiken. De avond verliep verder goed 
alleen voor sommigen niet, bij het weg gaan bleek dat er twee fietsen gestolen waren. Dus 
mensen let goed op zet ze goed op slot. We zijn bezig een oplossing te zoeken voor dit 
probleem want je staat raar te kijken als je fiets plotseling weg is. 
 
De buurtvereniging heeft er nog weer 17 nieuwe leden bij voor deze mensen van harte 
welkom en we hopen jullie te ontmoeten bij onze activiteiten.  
 
Voor nu wensen we een ieder hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2016  
 
 
Het bestuur. 
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Bericht van de beheerders. 

 

Zoals bij iedereen bekend is zijn Anne Groen en Harm Akkerman gestopt met hun 
activiteiten als beheerder. Inmiddels is Laura Boon vd Meer aangesteld is als tweede 
beheerder en zijn we druk bezig om wegwijs te worden met de bezigheden ten aanzien van 
de Skûle. 

 
We hebben al het een en ander meegemaakt zoals het vrijwilligersuitje en de algemene 
leden vergadering, lees beide verslagen elders in deze Singelkrant, waar we met vele leden 
kennis konden maken. 
We gaan er dan ook van uit dat alles wat met de Skûle te maken heeft goed zal verlopen. 

De vaste activiteiten gaan gewoon door zoals we gewend zijn en als er meer nieuws is 
worden deze op de website geplaatst en krijgen de nieuwsbrief lezer een berichtje in de 
mailbox. Geef hiervoor uw email adres door aan de redactie. Het advies is dan ook om 
regelmatig even op de site te kijken. www.buurtverenigingdesingels.nl  Actuele 
mededelingen zijn er verder niet en we hopen dat we een goed en gezellig 2016 tegemoet 
gaan.  

 
De beheerders. 
Ymkje en Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Verslag van de vrijwilligersdag 

 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de vereniging heeft ook dit jaar weer 

een uitje voor de vrijwilligers geregeld. 
 
Het is en blijft een leuk idee om ook andere vrijwilligers binnen de vereniging te 
ontmoeten. 
Dit jaar gingen wij “op reis” naar Noardburgum. Het klompenmuseum van de familie 
Scherjon. 
 
Met een grote groep carpoolden wij richting het Klompenmuseum. 
Ik had geen idee wat ik mij daarbij moest voorstellen dus ging ik mee met een gevoel van: 
ik laat mij verrassen deze middag. 
 
Bij aankomst werden we verwelkomd met een bakje koffie/thee met oranjekoek. Hierna 
vertelde mevrouw Scherjon over de geschiedenis van de familie. Deze klompenmakerij is al 
6 generaties, sinds 1860, in de familie. Helaas is haar man een paar jaar terug overleden. 
Hoe dan verder? 
 
De beide zoons zetten samen met hun moeder het bedrijf voort. Knap hoor, dat wanneer je 
op jonge leeftijd je man/ je vader verliest, je toch de veerkracht vindt om met elkaar de 
schouders eronder te zetten. 
 
Het bedrijf is in 1960 verhuist naar de huidige lokatie, het voormalig armenhuis. Oude 
foto’s zijn hier stille getuigen van.Elke dag worden hier nog klompen 
gemaakt. De traditionele fryske learkeklomp is hun specialiteit, bijnaam 
“scherjontsjes”. 
 
Ook het museum is een verassing. Je ziet  klompen uit alle delen van de 
wereld. Dus ook heel veel verschillende en heel aparte. Ook best wel 
oud. Dus wanneer u er nog niet geweest bent, een aanrader. 
 
Voordat wij vertrokken richting Skûle werd er door deze en gene nog klompen aangeschaft. 
De ouderwetse geitewollensokken waren ook in trek. 
 
Bij terugkomst in de Skûle stond zowaar een stamppotbuffet voor de vrijwilligers klaar.  
We smulden allemaal en volgens mij zat aan het eind de hond in de pot. 
 
Moe maar voldaan zoals dat heet ging ieder huiswaarts. Kortom we hadden een leuke, 
leerzame en tot sluit buikjevullende middag gehad 
 
Bestuur bedankt voor dit uitje!  
 
Een vrijwilliger 
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Nieuwjaarsreceptie 

 
 
 

 
 
 

Nieuwjaarsreceptie. 
 

Op zaterdag 9 januari vanaf 20.30 uur nodigen we u uit voor onze 
Nieuwjaarsreceptie met live muziek van de Friese zangeres 

Gerbrich van Dekken 
 

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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Dansen 

 
Zoals jullie weten hebben wij geen dansles meer hier voor in de plaats hebben wij vier 
avonden in het seizoen waar we nog kunnen dansen. Nu kreeg ik een vraag van een 
buurtgenoot die alleen was dat ze wel graag een keer wou komen maar dat alleen dansen 
wat moeilijk gaat. Dit is geen probleem het is ook de bedoeling om gezellig als buurt 
bewoners even bij te praten en gezellig samen te zijn en wie dansen wil is daar een 
mogelijkheid voor. En misschien zijn er heren die ook wel eens met een andere partner wil 
dansen. Ik hoop hierdoor een beetje duidelijkheid te geven dus buurtgenoten jullie zijn van 
harte welkom op deze gezellige avonden we hebben volgend jaar nog twee avonden zie 
agenda krantje. 
 
Laatste dans avond voor dit seizoen. Op 11 maart hebben we de laatste dans/gezellige 
avond deze willen wij weer afsluiten. Met een dj welke dat word blijft nog een verrassing. 
 
Dit vermelden we in het volgende krantje jullie kunnen deze datum vast noteren het 
beloofd vast weer een geweldige avond te worden  
 

 
 
 

Koffie ochtend 

 
Wij willen op 26 januari een koffieochtend organiseren jullie zijn van harte welkom om 
kwart voor tien in de Skûle de koffie staat klaar. 
Op deze ochtend kunnen we wat ideeën uitwisselen voor een vervolg en natuurlijk gezellig 
samen zijn als buurtgenoten. 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivqPDX5L3JAhXEmQ4KHbPJC4AQjRwIBw&url=http://www.bekveld.nl/2015/01/&psig=AFQjCNG2TX6grlbzp-IVuseG5igwSk3HDQ&ust=1449166672830931
http://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovqm25L3JAhXDXw8KHdHdDIUQjRwICTAA&url=http://www.dekoffieboer.nl/koffie.html&psig=AFQjCNEaxsd18lr4dvf7RLIwpGasS7H6aw&ust=1449166603780271
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Kom vrijdag 18 december a.s. naar de Skûle 
en speel mee met de jaarlijkse 

          +++    Kerstbingo    +++           
 

Aanvang: 20.00 uur.  Zaal open: 19.30 uur. 
 

De deelname voor leden is gratis. 
Niet-leden betalen € 5,00 

(Een ieder speelt met één boekje) 
 
 

Mooie prijzen!     Koffie!     Gezelligheid!     Drankjes!     Hapjes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTuo7z9r3JAhXDkQ8KHc_UBsEQjRwIBw&url=http://paloaltoccb.org/2015/06/24/bingo/&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNFTjLr6dxoGz13yaxLfg157N_Kl1A&ust=1449171510425604
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Sinterklaasfeest 

 
Zaterdag 28 november. 
 
Sint in de Skule 
 
Om 14.00 kwamen de eerste kinderen binnendruppelen van de in totaal 26 kinderen. 
Ze konden wat drinken en wat lekkers krijgen en kleuren en plakken. Om 14.30 zaten we 
naar een Sinterklaas verhaal te luisteren toen er ineens een luid getoeter te horen was. We 
keken allemaal op en daar was....Sinterklaas met z'n twee Pieten in een oldtimer! 
Iedereen ging snel naar buiten en met vlaggetjes en mooi gezongen Sinterklaas liedjes 
heette we Sinterklaas en zijn pieten hartelijk welkom! 
 
Daarna gingen we naar binnen. Daar nam Sinterklaas plaatst op een mooie versierde stoel 
op een podium. Ook de pieten kwamen op het podium met grote zakken...  Een voor een 
kwamen de kinderen op podium. De een stapte zo bij Sint op schoot en een ander vond 
voor de Sint staan met of zonder mama ook prima. Nadat iedereen een verhaaltje en een 
cadeautje  had gekregen telde we1..2..3.. En toen pakte iedereen tegelijk zijn cadeau uit! 
Geweldig zicht al die blije kopjes! 
Daarna hebben we Sinterklaas bedankt en hebben hem en de pieten uitgezongen en 
gezwaaid! 
 
Daarna was het feest afgelopen! Maar iedereen ging naar huis met een glimlach op z'n 
gezicht! 
 
Een super geslaagd feest! Sinterklaas en zijn pieten bedanken mevrouw Boonstra van het 
Snoephuys en mevrouw Huizing van het Kinderparadijs voor hun hulp. 
 
Hopelijk een herhaling voor volgende jaar! 
 

 
 
Groetjes Nienke en Marije 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 

Op donderdag 17 september was het een regenachtige dag, we gingen weer een nieuw 
seizoen beginnen met het handwerkcafé voor de jeugd. We hadden de auto weer 
volgeladen met onze handwerkspullen en met een nieuwe naaimachine. De tafels stonden 
al klaar dus hadden we deze keer een makkie. Plonie kwam ons vandaag weer helpen, 
gelukkig maar want er kwam weer een gezellige groep jeugd. Ook deze keer mochten we 
weer een nieuweling begroeten. IJverig werden de eerste kruissteekjes gemaakt en 
waarachtig hij had het vlot onder de knie en zo groeiden de rijtjes met hele mooie 
kleurtjes. De ene keer lukt het wat beter dan de andere keer, alle kruisjes dezelfde kant op 
is een hele toer. De limonade gaat er goed in en de ouderen kregen lekkere thee, die 
vandaag naar koffie smaakte. (in de verkeerde pot laten trekken, foutje van de catering, 
kan gebeuren) De jeugd wordt na drie kwartier wat baldadig, normaal na een hele dag op 
school en dan naar het handwerken. Een paar kregen de slappe lach, maar het werk ging 
gewoon door, dit keer niet praten en breien, maar praten en borduren. Hier en daar 
moesten we de draad in de naald doen en af- en aan hechten, de tijd vliegt om. Het is zo 
maar half vijf de eerste kinderen worden al weer opgehaald, maar eerst ruimen we met 
elkaar de spullen weer op. Met 10 kinderen was het een mooie start van een nieuw 
seizoen. 
 
Gré en Kasper Bruens 
 

Nieuws vanuit het handwerkcafé voor volwassenen 

Op 6 oktober was het weer de start van een nieuw seizoen voor ons handwerkcafé voor 
ouderen. We hadden de afspraak gemaakt om kabouters te gaan maken van stof met een 
gouden kraag en muts.  Het was weer goed om elkaar weer te zien. Even met elkaar 
bijpraten en dan aan de slag. De patronen werden uitgedeeld en uit geknipt. Nu op de stof 
gelegd en met een halve cm naad uitgeknipt. De naden van de broek en armen werden 
dicht genaaid. Nu keren we het lijf en rimpelen de onder kantjes van broek en armen, 
tevens van de hals. Het begint er al op te lijken. Nu de kralen op de pijpenragers gelijmd 
en in de broek en de armen gestopt. De pijpen die gerimpeld zijn rustig aantrekken en ja 
hoor het zijn nu echte pijpen en armen. Nu de hals rimpelen en dan vullen met rijst of 
korreltjes. Rustig met een lepel vullen, even kijken of de verhouding goed is en dan het 
hoofd er op. Een grote watten bol, een beetje bepoederd en met een pijpenrager in het 
hoofd en nu de hals goed aantrekken, goed vast knoppen en de draadjes laten hangen. 
Een kraag en een muts van goud er omheen en de muts op het hoofd geplaatst. Tiny 
tekent een mooie gezicht en klaar is de kabouter. Wieke trakteerde ons op koek en Annie 
op bonbons, lekker hoor. Tijd voor een klein kaboutertje te maken was er niet meer, dan 
kan altijd thuis nog gemaakt worden.  Natuurlijk werd er weer voor de koffie en de thee 
gezorgd. Afgesproken is dat de volgende keer Plonie de avond zal verzorgen, een strak 
plan! We nemen dan onze snijmat mee, want er waren leuke voorbeelden om zo na te 
maken. Tevens zal Plonie proberen een knijpdoosje te maken. Dus voor even weer ideeën 
genoeg.           
  
Gré en Kasper Bruens  
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Gré en Kasper Bruens in het nieuws 
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Actief Bewegen 55+ 

 
Het is de bedoeling dat we in januari met een tweede groep beginnen (als er voldoende 
animo is). Dit kan op: dinsdagmiddag van 1-2 of van 4-5. 
 
Wij houden een open les op vrijdag 11 dec en op vrijdag 18 dec van 9-10. 
Kom gerust even langs, dan geven wij alle informatie en laten we zien wat er zoal op zo'n 
morgen wordt gedaan. 
 
Opgeven kan bij 
 
Baukje Tuinstra    Alie Jongsma 
S.H.de Rooshof 24    Anske Aptekerstraat 28 
9203 PR Drachten.     9203 NR Drachten 
Tel. 06-25280849    Tel. 0512-521026 
 

Mozaïeken 

 
Het mozaïeken start weer op dinsdagavond 9 februari 2016 om 19.30. 
In februari zijn er 3 avonden ( 9, 16 en 23) en in maart ook 3 avonden ( 8, 15 en 22) 
 
Leden mogen ook binnenlopen om te kijken waar we mee bezig zijn.  
Het is een gezellige actieve bezigheid en moeilijk is het niet en ook proberen we de kosten 
laag te houden. 
 
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Heb je interesse en/of vragen dan kun je altijd bellen naar: 
Doetie Groen (tel. 0512 540473) of mailen naar: (groen202@zonnet.nl.)  
 
 

 
 

 

 

mailto:groen202@zonnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj968u85b3JAhVBDQ8KHcaSDzgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.at-ellen.nl%2Fkinderen&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNHM781R78Ch9t4434MQI9Ysxsl-KQ&ust=1449166820220184
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Een spookachtige avond 

 

 
 
Zaterdagavond 31 oktober was het zover!!!... 
 
Meer dan 45 kinderen kwamen tijdens de Halloween Disco party in de Skûle. 
De Skûle werd omgetoverd tot een waar ‘spookhuis’.  
Allerlei mooie linten werden opgehangen bij de ingang, een spookachtig begin. 
Spinnenwebben op de deuren, discolichten en een rookmachine maakten het allemaal tot 
een prachtige spannende swingende Halloween avond. Kinderen kwamen geschminkt en/of 
verkleed naar de discoparty. Er huppelden veel jonge heksen, enge skeletten en rode 
duivels rond. 
 
Bij de D.J. konden plaatjes aangevraagd worden en de meiden gingen los op de dansvloer, 
de jongens deden tikkertje en lieten de mensen schrikken; spannend… 
Tijdens de discoparty werd er Halloweensnoep uitgedeeld, heuse vleermuizen en lekkere 
spinnen. Ook konden er versnaperingen gekocht worden bij de bar. 
 
Tot 21.00 uur duurde de Disco party en de jeugd vond het geweldig. 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE9N-K5r3JAhVGLg8KHcQIAwsQjRwIBw&url=http://kyiv.cool/the-spooky-guide-to-halloween-in-kyiv/&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNEmwLKtkn_87ZByWhN5IHkniY4mEw&ust=1449167034665819


 

 

 16 

Interessepeiling nieuwe activiteiten 

 
 
Het jeugdbestuur heeft weer een fantastische Halloween 
discoparty verzorgd! 
(meer foto’s zijn te vinden op facebook van het 
jeugdbestuur) 
In de vorige Singelskrant heeft een opsomming gestaan van 
activiteiten die in de ideeënbus zijn gestopt tijdens de 
infoavond op 16 september 2015. Graag zouden we een 
aantal van deze ideeën ter uitvoering brengen, mits er 
natuurlijk voldoende interesse is. Het gaat om de volgende 
activiteiten/uitjes: 
 
1. Volleybal / Zaalvoetbal: Elke donderdagavond (20:30-22.00 uur) zijn er een aantal 

sportieve leden die samen volleyballen, hierbij kun je je zo aansluiten.  
We onderzoeken de mogelijkheid om ook zaalvoetbal te laten plaatsvinden op 
bijvoorbeeld ook de donderdagavond.  

2. Salsa- en/of Zumba-lessen: De bedoeling is dat er een korte cursus wordt 
aangeboden in februari/maart. Wanneer er voldoende interesse is, zal er verder worden 
gekeken naar mogelijke data. 

3. Bordspellenavond: Een avond waarbij eigen bordspellen worden meegenomen, 
voorbeelden zijn Risk, Kolonisten van Catan etc. Data: ergens in januari of februari.  

4. Excursie Jan Ketelaar: Een kijkje in de werkplaats van de kunstenaar. Wat beweegt 
hem om kunst te maken? Wanneer: middag /avond in januari/februari.  

5. Barbecue-workshop: Onder deskundige leiding leren hoe je de lekkerste gerechten 
met behulp van een barbecue kunt maken? Vanwege het weer willen is een mogelijk 
geschikte maand april of mei. 
 

 
Staat er een activiteit bij waarvan je denkt, daar zou ik aan willen deelnemen?  
Dan vernemen wij dit ook graag, om zo één of meerdere nieuwe activiteiten te laten 
plaatsvinden vanuit de buurtvereniging.  
 
Interesse uiten kan per e-mail, door te mailen naar Libbe: 
libbevanes@kpnmail.com  
Of dit door te geven aan één van de bestuursleden.  
Graag ontvangen wij reacties tot uiterlijk 8 januari 2016.  
 

 

 

 

 
 

mailto:libbevanes@kpnmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-JjohL7JAhXDew8KHd0hDUMQjRwIBw&url=http://fitz-ede.nl/activiteiten_dance&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNGZMWDlSmELnjm4T7JEQza3qUgkkw&ust=1449175276108553
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-JjohL7JAhXDew8KHd0hDUMQjRwIBw&url=http://fitz-ede.nl/activiteiten_dance&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNGZMWDlSmELnjm4T7JEQza3qUgkkw&ust=1449175276108553
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Schaatsen voor alle leeftijden 

 
 
 

                                     
 
Als er geen betrouwbaar natuurijs ligt gaan we op maandag 21 december 2015 een 
middagje schaatsen op de VERNIEUWDE 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 zaterdag 19 december 2015 
opgeven voor deze schaatsmiddag op 21 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 maandag  21 december 2015 + 
=======================================================
========== 
Naam: ........................................... 
Adres: ........................................... 
Tel: .: .. .. .. .. .. 
Geeft zich wel/niet op als chauffeur/begeleider 
Schaatsdeelnemers ..........., ............,.............., ...........… 
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Verjaardagen 

 
 

             
 

December 
 

Jefte Ketelaar 5 december 
Kirsten Have 16 december 
Stefan de Vries 29 december 
 

Januari 
 

Kinke Ketelaar 4 januari 
Liza Noteboom 6 januari 
Mirte Reitsma 8 januari 
Bouke Wedman 19 januari 
Fardau Smeenk 27 januari 

        
       Februari 

 
Julia Rinsma 5 februari 

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

 
 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Mw. Y Kort     tel 520481 
     Mw. L. Boon vd Meer    tel 518474 
Kaarten    Mw. G. Dijkstra    tel 355470  

   Mw. B. Tuinstra    tel 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 
Klusteam    Hr. N. Harens                   njharens@gmail.com 
 
 

Jeugdwerk 
 
 
Algemeen     Nienke van Es              tel 0648568465 
Disco     Jeugdcommissie 
Kinderspul     Jeugdcommissie 
St.Maarten     Jeugdcommissie 
Vissen     Jeugdcommissie 
 
 

Sport 
 
 
Algemeen    Hr. L. van Es                      tel 532030 
Volleybal    Hr. A. Groen           tel 540473 
Schaatsen    Hr. L. Rodenburg          tel 513056 
 
 
 

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur           tel 53203 
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Agenda 

December 
   Maandag 7 Klaverjassen 19:30 

Woensdag 9 Schilderen 09:00 

Vrijdag 11 Actief bewegen 55+ 09:00 

Maandag 14 Sjoelen 19:30 

Woensdag  16 Schilderen 09:00 

Donderdag 17 Handwerkcafe jeugd 15:00 

Vrijdag 18 KERST BINGO 19:30 

Maandag  21 Klaverjassen 19:30 

Woensdag 23 Schilderen 09:00 

Januari 
   Maandag 4 Sjoelen 19:30 

Dinsdag 5 Handwerkcafe volw. 19:30 

Woensdag 6 Schilderen 09:00 

Vrijdag  8 Actief bewegen 55+ 09:00 

Zaterdag 9 NIEUWJAARSRECEPTIE 20:00 

Maandag  11 Klaverjassen 19:30 

Woensdag 13 Schilderen 09:00 

Vrijdag 15 Actief bewegen 55+ 09:00 

Maandag 18 Sjoelen 19:30 

Woensdag 20 Schilderen 09:00 

Donderdag 21 Handwerkcafe jeugd 15:00 

Vrijdag 22 Actief bewegen 55+ 09:00 

Maandag 25 Klaverjassen 19:30 

Woensdag 27 Schilderen 09:00 

Vrijdag 29 Actief bewegen 55+ 09:00 

Februari 
   Maandag  1 Sjoelen 19:30 

Dinsdag 2 Handwerkcafe volw. 19:30 

Woensdag 3 Schilderen 09:00 

Vrijdag 5 Actief bewegen 55+ 09:00 

Vrijdag 5 Dansen 20:30 

Maandag  8 Klaverjassen 19:30 

Dinsdag 9 Mozaieken 19:30 

Woensdag 10 Schilderen 09:00 

Vrijdag 12 Actief bewegen 55+ 09:00 

Maandag  15 Sjoelen 19:30 

Dinsdag 16 Mozaieken 19:30 

Woensdag 17 Schilderen 09:00 

Donderdag 18 Handwerkcafe volw. 19:30 

Vrijdag 19 Actief bewegen 55+ 09:00 

Maandag  22 Klaverjassen 19:30 

Dinsdag 23 Mozaieken 19:30 

Woensdag 24 Schilderen 09:00 

Vrijdag 26 Actief bewegen 55+ 09:00 

LET OP !!!! 
      Volleybal wordt op donderdag om 20:30 gespeeld in sporthal "de Brekken" 

Alle andere activiteiten in "de Skûle" 
     


