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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 

 
Mw. Ymkje Kort 

Erwtenland 10 tel. 520481 
onlyfriendstome@hotmail.com 

 
Laura Boon vd Meer  

S.H. de Rooshof 27 tel.  518474 
lm_vdm33r@hotmail.com 

 
Leo Kolkena 

Eikesingel 60 tel. 0644362429 
desingelsbuurtvereniging@gmail.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 

 
Mw. Ymkje Kort 

Erwtenland 10 tel. 520481 
 

Mw. Laura Boon vd Meer  
S.H. de Rooshof 27. Tel.nr: 518474 

 
Jeugdactiviteiten 

 
Nienke van Es 

P.K. Pelstraat 36  tel. 0648568465 
nienke_van_es@hotmail.com  

 

 
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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Van de redactie, 

 
In de Singelkrant van februari schreef ik dat de Singelkrant zoals we die nu kennen op z’n eind 
liep. Een tijdperk zou worden afgesloten. Het lijkt wel of het steeds sneller gaat met de tijd. Of 
zou de leeftijd hierin toch een rol spelen? 
 
Na overleg met een aantal leden en het bestuur is toch besloten om voorlopig de digitale krant 
naast de papieren versie te maken. Ondanks de digitale wereld waarin we leven is er behoefte 
aan een “echte” krant. 
 
Om toch de communicatie richting leden sneller te laten verlopen is besloten om een 
adressendatabase 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 desingelsbuurtvereniging@gmail.com. We 
zorgen in de toekomst voor nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten via de mail. Door 
een aantal leden is de vraag gesteld of er niet voor de oudere leden een facebook pagina 
aangemaakt kon worden, mocht iemand zich geroepen voelen neem dan contact met het 
bestuur of mij ondergetekende op. Alle input is welkom. 
 
Meestal is er in het laatste seizoennummer niet veel meer te melden en wordt er weinig kopij 
aangeleverd. Deze keer heeft de redactie daar niet over te klagen. 
 
Het nieuwe seizoen zal officieel geopend worden op 17 september met de jaarlijkse 
rommelmarkt. De klaverjassers beginnen op 29 augustus.  Op 30 september zal Sjikke Jansma 
in de Skûle een lezing geven over haar bergwandelingen in de Pyreneeën. Sjoelen begint 
maandag 3 oktober 2016 om 19 uur 30 en verder elke 14 dagen tot en met 24 april 2017 
  
 
Sommige activiteiten starten iets eerder, hou hiervoor de agenda op de site in de gaten. Ook 
zullen alle “digitale” leden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden. 
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Kees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 34 – 2 nr 206 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 9 september 
2016 

 
 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Van de bestuurstafel. 

 
In de vorige singelkrant is er iets mis gegaan met de “bestuurstafel” waardoor het net leek 
alsof we alleen over de Singelkrant (digitaal) hadden gesproken maar dat was echt niet het 
geval.  
Dan nu deze “bestuurstafel”. 
Het is alweer de laatste Singelkrant van het seizoen 2015/2016 en we kijken even 
achterom en vooruit. 
De infoavond voor nieuwe leden was geen groot succes want er waren slechts 
2 nieuwe leden. 
De bordspelenavond werd helemaal niet bezocht. 
Wat staat er nog te gebeuren maar is al voorbij als deze krant uitkomt 
Excursie naar Jan Ketelaar 
Koffieochtend 
Schoonmaak de Skûle 
We hebben dit jaar geen eindejaarsactiviteit omdat de animo hiervoor de laatste jaren 
minimaal was. 
Wat er nog wel wordt georganiseerd door enkele leden van de buurtvereniging is een  
BBQ workshop op 17 juni om 18.00 uur bij de Skûle. Zie verderop in deze singelkrant. 
 
We houden de rommelmarkt op 17 september 2016 vanaf 10.30 uur. 
We proberen weer een aantal dansavonden te organiseren in seizoen 2016/2017 met 
hopelijk een betere opkomst. 
De reactie op de “digitale Singelkrant” was zodanig dat we besloten hebben om de 
Singelkrant voorlopig te laten zoals het altijd was. Maar we bekijken wel de mogelijkheid 
om per jaar een krant minder uit te geven. Dit om de kosten een beetje te drukken. 
Een klein aantal leden heeft een mailadres doorgegeven zodat ze de krant digitaal kunnen 
ontvangen. Als deze mensen toch liever de krant houden moeten ze dat nog weer even 
aangeven. Heel veel leden hebben niet gereageerd en daarvan hebben we dus geen 
mailadres en een redelijk aantal heeft echt aangegeven dat ze de krant willen behouden. 
 
Wij wensen alle leden veel plezier bij de laatste activiteiten van dit seizoen  
Als er mensen zijn met andere ideeën dan horen we dat graag via het bestuur of 
via de ideeënbus op website (www.buurtverenigingdesingels.nl)  
 
Het bestuur 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Bericht van de beheerders. 

 
Inmiddels zitten we ruimschoots in de lente en als het mooi weer is genieten we volop van 
de zon. 
Bij de Skûle aan de weg kant is bestrating aangebracht, het is wel  heel netjes geworden 
alleen is het Laura en mij niet duidelijk waar dit voor dient. 
De meeste activiteiten gaan naar het einde van het seizoen. We zullen hopen dat er weer 
nieuwe ideeën binnen komen, als er nog leden zijn die leuke activiteiten hebben om dit 
eens binnen de buurtvereniging actief mee te zijn, laat het ons dan weten. 
Er zijn verder geen actuele mededelingen. 
Wij wensen iedereen een goede zomer/vakantie en beginnen in september weer met een 
nieuw seizoen. 
 
 
De beheerders. 
Ymkje en Laura 
 
 
 

BBQ-workshop  

 
Uit de interessepeiling is gebleken dat diverse leden interesse 
hebben in een BBQ-workshop. De workshop wordt mede 
mogelijk gemaakt  door Tuindorado Drachten (’t Sud 26a) en 
geleid door Marco van Balen. Het duurt nog wel even, maar 
je kunt je al aanmelden voor deze workshop. Opgeven kan 
via Libbe van Es - libbevanes@kpnmail.nl 
 
Let op: er is plaats voor maximaal 10 personen 
 
Wanneer: Zaterdag 17 juni van 17.30-22.00 uur 
Waar: de Skule  
Kosten: ± €17,50 per persoon 

mailto:libbevanes@kpnmail.nl


 

 

 7 

Digitaliseren Singelkrant 

Beste leden van Buurtvereniging “de Singels” 

Ik kom nog even terug op onze digitale snelweg.  
Ondanks de steeds verder gaande digitalisering, blijkt dat we als buurtvereniging hier nog 
niet aan toe zijn. 

Er waren een aantal reacties positief, maar velen van u gaven aan er tegen te zijn en 
waren voor behoud van een papieren krant. 

Na een discussie in het bestuur nemen we uw voorkeur over en gaan door met, voor wie 
het wenst, een papieren krant. 

Wel zijn we van plan om het aantal kranten nog te minderen zodat we toch deels aan onze 
kosten besparing kunnen komen. 
Ook zijn we van plan om digitale nieuwsbrieven rond te sturen en hiervoor hebben we dan 
wel jullie e-mailadressen nodig. We zullen dit alleen gebruiken om u nog een keer op 
activiteiten te attenderen, b.v. een week van te voren o.i.d., dus een extra service. 

Daarom willen we u nogmaals verzoeken uw mailadres te melden op 
singelsbuurtvereniging@gmail.com 

Mocht u zich bedenken en toch wel digitaal de krant willen ontvangen dan horen we dat 
graag, want dit is wel de toekomst. 
Wilt u toch liever de "gewone" krant maar heeft u intussen de digitale krant kan dit 
natuurlijk ook worden veranderd.  

 
Het bestuur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:singelsbuurtvereniging@gmail.com
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Op bezoek bij kunstenaar J. KETELAAR    

           

Zoals altijd, netjes op tijd, waren we bij half acht aan de Tussendiepen, waar de werkplaats 
is van kunstenaar Jan Ketelaar. Een Drachtster kunstenaar, u heeft vast wel de 
kunstwerken voor het Museum en op de Rotonde bij de Lawei gezien. 

Netjes op tijd dus. Toen paar 2 aankwam werd er geopperd: “Oei, weinig mensen nog, 
toch geen 1 april grap?”( dan was het wel een geslaagde, overigens want er kwam toch 
een leuk clubje.) , maar nee, het was echt. We werden heel hartelijk verwelkomd door het 
echtpaar Ketelaar en hun dochtertje. We kregen koffie of thee met heerlijk eigen gebakken 
cake. Tijdens de koffie vertelde Jan over zijn werk (heel bijzonder) en gaf hij ook een kijkje 
in zijn leven. Dat leven was niet altijd rozengeur en maneschijn en dapper dat hij er over 

vertelde.  

 

 

Jan Ketelaar, bedankt. 

Bert en Afra Hendriks 
 

 

Koffieochtend 

 
Beste buurtgenoten, 
 
Op dinsdag 5 april hebben wij voor de tweede keer een koffie ochtend gehad. Ondanks het 
slechte weer was de opkomst overweldigend met 20 personen. Allie had nog even een 
mooi verhaaltje voor gelezen. Verder werd er over van alles en nog wat gesproken. 
 
Ook was er nog een suggestie om voor een volgende keer wat meer te rouleren van 
zitplaats zodat je niet steeds bij de zelfde mensen gaat zitten. Al met al een geslaagde 
ochtend. 
 
Volgend seizoen een vervolg. 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 

 
Het was de 17e maart een prachtige en stralende dag, veel te mooi weer om te 
handwerken, maar ja afspraak is afspraak. Om 3 uur hebben we de spullen klaargezet en 
dan is het afwachten hoeveel kinderen er vandaag weer zouden komen. Heel snel was de 
eerste binnen, Lea, met het zweet op haar voorhoofd, zij was nog moe van de spreekbeurt 
over honden. Lea had daarvoor best een goed cijfer gekregen, met een 8 heb je het best 
goed gedaan. Nu je werkje pakken en weer kruissteekjes gaan maken want je zeehondje 
schiet mooi op en ijverig wordt er verder gewerkt. Naomi mag haar kussentje vullen, daar 
gaat best nog heel veel in. Nu dicht naaien dit lukt best wel en nu door borduren met het 
zeehondje. Koen is druk aan het breien hij kan nu al links en rechts breien knap hoor, eerst 
een rood stukje en dan groen, het moet een platte aardbei worden. En dat is het ook 
geworden, pikkeltjes met donkeren wol er boven op vormen het kroontje.  Met wat hulp is 
het werkje afgekant en kan het mee naar huis. Anne-Fleur borduurt rustig op los, steeds 
een nieuw kleurtje. Het is een bonte  verzameling met al die kleurtjes die je zelf mag 
kiezen. Floor vult een hele oppervlakte met dezelfde kleur met in het midden een hart, zelf 
bedacht en uitgevoerd. Dan ineens is het weer tijd en de ouders komen de kinderen halen. 
Het is altijd fijn dat de aanwezige vaders even ons helpen de tafels en de stoelen weer op 
de juiste plaats te brengen. Het uur is omgevlogen. De posters zouden van de deuren 
afgehaald worden, maar de posters waren verdwenen. Welke grapjas heeft deze posters 
even geleend?  
 

Nieuws vanuit handwerkcafé voor de volwassenen            

 
 
Vandaag, 12 april, was het de laatste avond van dit seizoen voor het handwerkcafé voor 
volwassenen. We hadden weer een mooie kring van allemaal enthousiaste dames.               
Deze avond werd verzorgd door Gelske de Vries. Gelske had een patroon van een vogeltje. 
Er zat al een vogeltje op een bloesemtak. Na een korte uitleg konden we aan het werk. Het 
patroon werd uitgedeeld en uitgeknipt. Er lagen verschillende stofjes, daar konden we uit 
kiezen, je hebt er maar kleine stukjes voor nodig. Nu het model uit de stof knippen en 
naaien. De eerste contouren zijn al snel zichtbaar. Het buikstuk er in en dan alles keren. Nu 
vullen, wat een secuur werkje was, de staart vul je niet, deze naai je in de lengte even 
door. Nu de vleugels er aan, deze moeten wel gelijk zijn, een priegelwerkje hoor, maar het 
lukt allemaal. Bijna alle dames hadden de vogel af, nu nog even een foto maken voor de 
Singelkrant. Onze leidster Gré werd nog even bedankt voor haar zorgen voor de groep van 
het afgelopen jaar, in de vorm van een bloemenbon, erg attent, bedankt.                                           
Bij de start van ons nieuwe seizoen, op 4 oktober gaan we van een paar sokken een aap 
maken. Laura en Sanne verzorgen deze avond. We moeten zelf een paar sokken 
meebrengen maat 35-38. Het voorbeeld hebben we gezien en dit is best de moeite waard.  
Bent u nieuwsgierig geworden en wil je meedoen, kom gerust het is echt een 
ongedwongen en gezellige avond. Het is voor alle leeftijden.  
 
 
Tot het volgende seizoen, met vriendelijke groeten, Gré Bruens      
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Het klaverjas seizoen 2015 – 2016 

 
We hebben op dit moment al 15 avonden met veel plezier gespeeld. De deelname is goed 
te noemen met minimaal 20 spelers per avond. Zoals het nu staat en iedereen aanwezig is 
kunnen we spelen op 7 tafels. De gezelligheid staat bijna altijd bovenaan en het kaarten 
hoort er maar bij maar is wel het belangrijkste. 
De scores kunnen weleens verschillend uiteenlopen van mensen die de ene avond heel 
hoog en de volgende keer naar huis gaan met de poedelprijs. De hoogste dagscore tot nu 
toe is van Jan ter Hoor met 6219 punten, daar tegenover staat ook de laagste score op zijn 
naam, 3611 punten. 
Indien er mensen zijn die het wel leuk vinden om te kaarten zijn deze natuurlijk van harte 
welkom. Om de kosten hoeft men het in ieder geval niet te laten. De inleg per avond is 
€2,00 dit is inclusief koffie, drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
We zoeken in elk geval nog mensen die zeggen “ik wil niet elke keer spelen maar bij een te 
kort mogen jullie me altijd bellen” 
         
!!!!!!!!!De eerste datum voor het nieuwe seizoen is  29 augustus.!!!!!!!!! 
       
        Groeten Henk Oosterhof 
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Huidige stand van het klaverjas seizoen 2015 – 2016 

 
 

Erelijst Klaverjasclub     " De Singels  "      2015- 2016 Per 11-04-2016

Plaats Totaal Naam ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4 Totaal Vorige punten

1 79232 Sjoerd 1658 1536 1350 1718 6262 72970

2 78731 Johan 1589 1271 1177 736 4773 73958

3 75562 Nico 1140 650 1227 1252 4269 71293

4 74857 Baukje 1130 1107 1350 1540 5127 69730

5 74103 Sjerp 1589 1271 976 1547 5383 68720

6 73804 Trea 1064 1006 1184 1284 4538 69266

7 73424 Henk 4000 4000 69424

8 73122 Gerard 997 1654 854 554 4059 69063

9 72840 Carien 1130 1157 1219 1284 4790 68050

10 72561 Jan K 1327 858 1058 1718 4961 67600

11 72357 Wim 735 943 1219 1130 4027 68330

12 72268 Jan S 997 858 686 1252 3793 68475

13 72185 Willem 4000 4000 68185

14 71849 Tinie 4000 4000 67849

15 71662 Aukje 1327 650 1184 736 3897 67765

16 71373 Anneke 1064 1051 1100 1547 4762 66611

17 70687 Jan t.H 1658 1273 686 1540 5157 65530

18 70591 Janneke 1140 1273 976 824 4213 66378

19 70199 Sjoukje 1127 1536 1177 1410 5250 64949

20 69249 Dicky 957 1006 1488 1130 4581 64668

21 69008 Sale 726 1198 854 1112 3890 65118

22 69004 Gretha 1004 1654 1488 1410 5556 63448

23 68799 Maja 957 1051 1058 824 3890 64909

24 68289 Jisk 726 943 1227 554 3450 64839

25 67126 Beppie 735 1157 1055 777 3724 63402

26 65541 Bert 1004 1198 1100 777 4079 61462

27 65203 Afra 1127 1107 1055 1112 4401 60802

28 64000 Henny 4000 4000 60000  

De nextdoor app 

Dag Buurtbewoners van de Singels.  
 
In de wijk de Singels is sinds 2 maanden een app! Een nextdoor app, dit is geen whats-app groep 
maar eerder een platform waar alleen buurtbewoners zich gratis voor kunnen aanmelden. Dit 
platform is een plek voor de buurt waarop je dingen kunt aanbieden om te helpen of dingen kunt 
lenen van elkaar. Daarnaast is het stuk buurtpreventie en een makkelijk middel om elkaar te 
bereiken voor bijvoorbeeld activiteiten. We proberen onze buren op verschillende manieren te 
bereiken maar ik hoop dat de buurtvereniging hier misschien ook iets kan betekenen. Misschien 
kunnen jullie elkaar informeren of het bestaan van deze app of het drukken in de Singelkrant? We 
hebben nu 40 leden, om de app goed te laten functioneren hebben we meer leden nodig. Kijk op 
nextdoor.nl voor meer informatie en indien nodig kan ik jullie informatie doorsturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Boukje Klaver 
Bewoonster Hopperus Bumaperk 
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Actief Bewegen 55+ 

Natuurlijk weet u dat erin de Skule op vrijdagochtend senioren zich lekker bewegen onder 
leiding van Baukje Tuinstra. Je voelt na afloop dat je lekker wat spieren hebt los gemaakt. 
Baukje geeft ons een zeer gevarieerd programma en het is altijd de vraag: “Wat zal het 
vandaag zijn?” Het is ook erg gezellig en na afloop even bijpraten bij een kop koffie of 
thee. Naast het bewegen dus het sociale contact, iets dat ook belangrijk is. 

De groep werd te groot en er werd besloten ook op dinsdag middag van 13.00 uur tot 
14.00 uur gesport kan worden. En natuurlijk weer onder deskundige leiding van Baukje 
Tuinstra. 

Dinsdagmiddag is er nog ruimte voor nieuwe leden. Dus senioren als u vind dat u best wat 
meer beweging kunt gebruiken, of als u gewoon nieuwsgierig bent, ga dinsdagmiddag even 
naar “de Skule” en doe gewoon vrijblijvend eens een keertje mee. Ik denk, dat u na afloop 
gelijk lid wilt worden van die gezellige club. 

Bert Hendriks 

 

 

Henk Kuipers 

 

    
 

Dit boek bevat het verhaal als je heel plotseling wordt geconfronteerd met de 
kwetsbaarheid van het leven. 

Henk vertelt zijn persoonlijke verhaal over astma heel levendig en met de 
nodige humor. 

,,De blik op de wereld om hem heen wordt heel precies weergegeven. Vooral omdat die 
wereld even heel klein wordt. Dit is zeer treffend uiteengezet. Voor een leek op dit gebied 
is dit een interessant boek. Je kunt er veel van leren. Maar het is vooral de beleving die 

aanspreekt. Een waardevol boek, dat je in één adem uitleest.” 

Opmerking van Henk:  

Het is beslist niet de bedoeling om mijn boek te promoten, alleen wil ik op 
deze manier onze buurtvereniging laten weten waarom ik een tijdje uit zicht ben geweest. 

 
Bij Uitgeverij Boekscout is het boek ‘Ademtocht – ASTMA… Losgelaten in een wereld zonder 

lucht’, verschenen. Het is geschreven door Henk. 
 
 

Henk Kuipers schrijft boek over astma 
 

http://boekscout.nl/shop/_.aspx/Ademtocht_-_ASTMA_Losgelaten_in_een_wereld_zonder_lucht_astmapatient_biografie_humor?bookId=6589
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Lezing: in één lijn dwars door de Pyreneeën 

 
Voor velen een droom, slechts enkelen hebben hem gerealiseerd 

 
 

De Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP) is een lange 
afstandswandeling van zo’n 800 km. In deze lezing neem 
ik jullie mee. De tocht door de Pyreneeën begint aan de 
Atlantische Oceaan en eindigt zo’n 45 etappes later aan 
de Middellandse Zee.  De HRP gaat door een afwisselend 
berglandschap. Via het groene Baskenland langzaam aan 
toewerken naar het hooggebergte en uiteindelijk weer 
aankomen bij de Middellandse Zee. Gemakkelijke 
bergpaadjes en ruig terrein met rots, puin en 
sneeuwvelden. Genieten van het pastorale, de hoogste 
toppen, ruig terrein, de talloze meren en de mooiste 
uitzichten. Maar ook afzien en omgaan de elementen en 
eigen grenzen. 45 dagen trekken met rugzak, tentje, 

slaapgerei en alle toebehoren langs de Frans-Spaanse grens.  De Pyreneeën en deze 
onvergetelijke ervaring deel ik graag met jullie! En als er tijd over is neme ik jullie mee naar 
het leven in en rond een klein bergdorpje Ayet, een dorpje waar de tijd heeft stilgestaan en 
men leeft met stilte en eenvoud! 
 
Ik ben Sjikke Jansma en sinds 2007 een gepassioneerd liefhebber van bergwandelen in de 
Pyreneeën. Zowel in de zomer in de herfst als in de winter en voorjaar. Sinds 2012 begeleid 
ik groepen in de Pyreneeën. (s.jansma59@ziggo.nl  06-25190848) 

 

 

mailto:s.jansma59@ziggo.nl
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Verjaardagen 

 
 

             
 

 
Juni 

 
  6 Fardau Merk 
13 Marjolein Reinders 
20 Eleen Numan 
25  Kayleigh Kramer 
26 Mandy de Boer 

 
Juli 

         
     17 Ferdo van Balen 
     27 Jade en Lynn Dijkstra 

29 Chantal de vries 
Augustus 
 

17 Lars Kamans      
   24 Erik Hovenga 
       
 

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. B. Tuinstra    tel 530833 
    Hr. Oosterhof     tel 510646  
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 

 

Mei

Dinsdag 3 Actief bewegen 55+ 13:00

Vrijdag 6 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 10 Actief bewegen 55+ 13:00

Vrijdag 13 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 17 Actief bewegen 55+ 13:00

Vrijdag 20 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 24 Actief bewegen 55+ 13:00

Vrijdag 27 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 31 Actief bewegen 55+ 13:00

LET OP !!!!

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

Alle andere activiteiten in "de Skûle"  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

            
      Ideeen of suggesties geef deze door aan het bestuur. 




