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Leden 
 

Anne Groen 
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Groen202@zonnet.nl 
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Blaauwboerperk 16  tel. 520009 
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Drukwerk 
 

 
 

Bezorging 
 

Kees Zijlstra 
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De Skûle 

 
Hoge Bomen 2 

9203 ND Drachten 
tel (0512) 537228 

 
Contactpersonen 

 
Mw. Ymkje Kort 

Erwtenland 10 tel. 520481 
 

Mw. Laura Boon vd Meer  
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Jeugdactiviteiten 

 
Nienke van Es 
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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:  

Leo Kolkena 
Eikesingel 60 tel. 0644362429 

desingelsbuurtvereniging@gmail.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, 

 
Het kortgeleden gestarte nieuwe seizoen is inmiddels alweer voor de helft voorbij, met de 
jaarlijkse kerstbingo op 16 december wordt het eerste deel van het seizoen 2016/2017 
afgesloten. Natuurlijk blijven de normale activiteiten plaatsvinden volgens het normale schema. 
Op 7 januari luidden we onder het genot van een drankje en een hapje het nieuwe jaar in. 
Muzikaal wordt deze avond opgeleukt door Egbertien van Langeveld en Jan Masier. 
 
Het nieuwe schoolplein is klaar, alles ziet er keurig uit. Hopelijk beleeft onze jeugd hier jaren 
veel plezier aan. Gelukkig hoeft nu niemand meer op het dak van de school of de Skûle te 
voetbalen. Allemaal voordelen zo’n nieuw plein.  
 
Vind jij het ook belangrijk dat alle leden plezier beleven aan de buurtvereniging? Krijg je 
energie als je de zaken goed geregeld hebt? Kun je goed communiceren? Dan zoeken we jou. 
Binnen de vereniging zijn een aantal belangrijke posten te verdelen. Zo is zijn er 2 vacatures 
voor bestuursleden en een nieuwe secretaris. Mensen die geïnteresseerd zijn in 1 van deze 
functies kunnen contact opnemen met het bestuur.  
 
Voor de communicatie op sociaal media zijn wij op zoek naar een beheerder van de facebook- 
pagina “Singelsjeugd” en voor de nieuw te starten facebookpagina voor de wat oudere leden. 
 
Binnen het bezorgteam zijn we dringend op zoek naar twee vrijwilligers voor de bezorging van 
de Singelkrant en de flyers aan de Fabriciuslaan, de Hoge Bomen en het Jansoniusplein. Samen 
met een team van vrijwilligers zorg je ervoor dat de Singelkrant op tijd bezorgd wordt bij de 
leden. 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met de redactie op 
telefoonnummer 542956 of via de mail op desingelsbuurtvereniging@gmail.com 
 
Denk ook allemaal nog even om de juiste e mailadressen door te geven om mee te rijden op de 
digitale snelweg. 
 

 
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Kees 
 
 
 
Jaargang 34 – 4 nr 207 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 23 februari 2017 

 
 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Van de bestuurstafel.  

 
We hebben in november een erg goed bezochte ledenvergadering gehad, met allerlei 
positieve berichten, daar werd nog vermeld dat het handwerkcafé voor kinderen niet goed 
liep, er zijn te weinig deelnemers. Maar na aankondiging in de schoolkrant van de buren 
was het animo weer teruggekeerd, een mooi resultaat.  
Het bewegen voor ouderen loopt ook goed met de twee groepen.  
Allemaal mooi om te horen doch het deel van de bestuursverkiezing was minder fraai. We 
namen afscheid van Ypie die 19 jaar alweer het bestuur verrijkte met haar inzet. De laatste 
jaren verzorgde zij het secretariaat. Jammer dat onze Ypie is vertrokken. Nu zitten we 
zonder Ypie en secretariaat. Ypie hartstikke bedankt voor al je inzet in die 19 jaar.  
Ook Gerrit vertrok na 13 jaar, onze zorgvuldige penningmeester die op een slimme manier 
veel geld voor de vereniging heeft verdiend, terwijl die zelf lange periodes met vakantie 
was. Fraaier kun je het bijna niet doen. Gerrit hartelijk bedankt ook nog langs deze weg. 
Gelukkig was er voor Gerrit een opvolger in de persoon van Leo die na een jaar mee lopen 
het op zijn geëigende zorgvuldige manier gaat vervolgen.  
Anne en Griet melden nog dat hiermee ook hun laatste jaar is aangekomen. 
Als dit zo doorgaat blijft er geen bestuur, maar ook geen vereniging over en daarmee doe 
ik een dringend verzoek, u aan te melden om een jaar mee proef te draaien in het bestuur. 
U zult merken dat het gezellig is en voldoening oplevert, want uiteindelijk doen we het 
allemaal voor onszelf. 
Nog iets anders er draaien in de buurt whatsapp groepen ter attentie voor de veiligheid, ik 
kan u vertellen deze zijn hard nodig. Laatst kwam ik op een zondagochtend uit mijn bed 
stond er een vreemd mannetje in mijn tuin met puntmuts, baard en rode jas. Hij 
versteende toen ik hem zou pakken dus dat viel mee en kon hem zo oppakken. Hem voor 
straf maar geparkeerd in een hoekje tot hij op dezelfde manier weer aftaait. Dit is een 
waargebeurd verhaal maar voor hetzelfde geld staat er echt een grote kerel die mij minder 
vriendelijk gezind is, dus meldt u aan bij een van de whatsapp groepen. 
Dan staat op het programma voor december nog de kerstbingo en in januari de 
nieuwjaarsreceptie, dan ontmoeten we elkaar vast.    
 
Namens het bestuur Libbe van Es 
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Bericht van de beheerders. 

 
 
Inmiddels hebben we de maand december, herfst. Bladeren vallen van de bomen wat ook 
bij de Skûle merkbaar is. Af en toe een beetje vorst met overdag prachtig winterweer. Het 
kinderfeest van Sinterklaas en zijn Pieten, voor de kleintjes altijd weer een spannende tijd. 
De kerstdagen en jaarwisseling zijn in aantocht en dan is het jaar 2016 voorbij, wat gaat de 
tijd toch snel. Maar misschien ook een tijd om even stil te staan bij datgene wat het 
afgelopen jaar een ieder heeft gebracht in vreugde en verdriet en met het oog naar een 
nieuw jaar wat voor ons ligt. Een jaar waarvan we mogen hopen dat we vele dingen met 
elkaar kunnen doen binnen de buurtvereniging. 
De activiteiten zijn in volle gang, ook wij als beheerders hebben het druk met onze 
bezigheden, waar we veel plezier aan beleven. Er staan nog een paar leuke activiteiten op 
de agenda, we hopen dat we iedereen mogen verwelkomen. Advies is dan ook, kijk 
regelmatig op de website voor actuele informatie. 
 
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed nieuw jaar. 
 
De beheerders 
Laura en Ymkje 
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Notulen algemene ledenvergadering op dinsdag 8 november 2016.  

Aanwezig bestuur: Libbe, Ypie,Gerrit, Leo, Grietje, Ymkje, Laura en Anne (notulist) en 19 
leden. Afwezig met kennisgeving: fam. Verbeek 
1. Opening:  
    De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
2.  Vaststellen agenda: 
    De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
3.  Mededelingen: geen 
4.  Notulen ledenvergadering 2015: 
    Na aanpassing van de naam van Leo Kolkena worden de notulen goedgekeurd. 
5. Jaarverslag algemeen 2015/2016: 
    Alie J. vraagt of er een naam bedacht kan worden voor de 
    koffieochtend. Misschien een oproep in de singelkrant? 
    Laura v.d.M. vindt dat er in de singelkrant vermeld mag worden dat de 
    schoonmaakavond wel een heel gezellige avond is. 
    Arnette V. meldt dat het onderzoek over digitaliseren van de 
    singelkrant niet een enquête is en ook niet thuis hoort bij activiteiten. 
    Verder geen opmerkingen. 
6.  Financieel jaarverslag 2015/2016:  
    Gerrit deelt voor de laatste keer het verslag uit en geeft uitleg over de 
    verschillende bedragen. Voor het  eerst sinds lange tijd is er een 
    negatief saldo wat voorkomen had kunnen worden als een rekening 
    op tijd was betaald. 
    Dirk B had nog een opmerking over de kosten van de “fietsplank”.  
    Deze hadden volgens hem kunnen worden bespaard als de gemeente 
    bevestigingsbeugels had geplaatst. 
    Bij de baten staat een “drukwerk bedrag” omdat éénmalig een 
    vergoeding voor een advertentie is ontvangen.  
7.  Verslag kascommissie: 
    Gré B. en Ton V. hebben de boeken gecontroleerd en alles was prima  
    voor elkaar. 
    De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge. 
8.  Benoeming kascommissie: 
    Gré treedt af als lid van de kascommissie en ontvangt als dank een  
    bloemetje. 
    Lammert R. biedt zich aan als reserve kascommissielid. 
    De kascommissie bestaat nu uit Ton Verkley, Dirk Buik en  
    Lammert  Rodenburg (reserve). 
9.  Begroting 2016/2017: 
    Gerrit geeft uitleg over de begroting en het negatieve saldo. Dit  komt 
    door het begrote jubileumfeest. 
    De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. 
    Lammert R. meldt dat hij introducés mag uitnodigen voor een 
    optreden in de Lawei van” Fljinsk”. Dit is een activiteit van de 
    personeelsvereniging van Philips, waar de lege stoelen mogen 
    worden gevuld door introducés tegen een vergoeding van €10,-- 
    Ook de 3e dinsdag van maart 2017 is er zoiets mogelijk. 
    Alie J. hield een verhaal over bestuurders. Dit werd wel gewaardeerd. 
    Zij kreeg voor haar inzet voor de activiteit “actief bewegen 55+” een 
    bloemetje aangeboden. 
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10. Bestuursverkiezing: 
     We nemen na 19 jaar afscheid van Ypie Combee als bestuurslid van 
     buurtvereniging “de Singels”, waarvan de laatste jaren als secretaris,. 
     Libbe haalde wat oude herinneringen op uit de beginperiode. 
     Ook bleek dat er in die tijd kerkdiensten werden gehouden in een 
     tent als er een jubileumfeest was.  
     Ze ontving een bos bloemen en een envelop met inhoud. 
     Daarna werd onze penningmeester Gerrit Jansema, die 13 jaar de 
     financiën heeft beheerd en nooit negatief commentaar heeft gehad 
     van een kascommissie, bedankt met een bloemetje en een envelop 
     met inhoud. Ook werden de vorige beheerders Anne Groen en Harm Akkerman 
     bedankt voor het ruim 4 en een half jaar beheren van de Skûle. Ook hier werden  
     bloemen en enveloppen overhandigd. 
       
      
    Libbe vraagt of er liefhebbers zijn om deel te nemen in het bestuur maar helaas geen    
    respons. 
 
    Leo Kolkena wordt de nieuwe penningmeester. 
    Laura v.d. Meer wordt officieel bestuurslid. 
 
11 Rondvraag: 
     Ton V. 
      Wanneer vindt de uitgestelde wijnproeverij plaats? 
  Dit was nog niet bekend. 
     Hoe ver is het met het rondbrengen van stencils in de Peppel? 
         Hier wordt nog aan gewerkt. 
     Is het nodig dat de adressen van bestuursleden in de singelkrant staan? 
           Daar wordt verschillend over gedacht. 
     Anne Pieter v.d.S. 
     Een tip: e-mail verzenden met BCC voor iets meer privacy. 
     Plonie V. en Gré B.  
     De jeugd komt bijna niet meer bij handwerken en als dit niet verandert 
     stopt dit binnenkort. Gré wil de activiteit dit jaar nog volhouden maar  
     Plonie denkt daar toch iets anders over. Nog een keer contact met  
     school opnemen en dan afwachten. 
     Handwerken voor volwassenen gaat wel goed. 
     Gré wil graag een rooster van aftreden bij een volgende vergadering. 
     Laura wil een oproep in de singelkrant voor nieuwe bestuursleden. 
     Dit heeft al enkele keren in de “bestuurstafel van de singelkrant”  
     gestaan. 
     Alie J. 
     Het gaat goed met actief bewegen 55+. 
     Tiety E. 
     Wil graag duidelijker aangegeven zien uit welke personen het bestuur bestaat. 
     Geertje R. 
     Wil graag dat bij een activiteit niet alleen datum maar ook de dag aangegeven wordt.   
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Kerstbingo 

 
 
 

Kom vrijdag 16 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 
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Actief Bewegen 55+ 

Natuurlijk weet u dat erin de Skule iedere dinsdagmiddag en 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. 

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 een keertje mee.  

 
 
 

Mozaïeken 

Het mozaïeken start weer op dinsdagavond 14 februari 2017 om 19.30. 
In februari zijn er 3 avonden ( 14, 21 en 28) en in maart ook 3 avonden ( 14, 21 en 28) 
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.) 
Leden mogen ook binnenlopen om te kijken waar we mee bezig zijn.  
Het is een gezellige actieve bezigheid, moeilijk is het niet en ook proberen we de kosten 
laag te houden. 
 

 
 

  

 

Wijnproeverij. 

 
Een definitieve datum is nog niet bekend maar ergens in januari zal de avond alsnog 
plaatsvinden. Hou de site en de nieuwsbrief in de gaten voor de actuele datum. 
                             

mailto:groen202@zonnet.nl
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Nieuws van het handwerkcafe voor de jeugd  

 

 
Na onze zorg uitgesproken te hebben aan het hoofd van de school omtrent het aantal 
kinderen die naar het handwerkcafé komen, beloofde hij een stukje te zetten in de 
schoolkrant.  Bedankt meneer, het heeft geholpen, op 17 november kwamen er  12 
kinderen naar de Skûle en hadden wij een volle bak. BRAVO!! 
Voor ons een geweldige opsteker. Er waren ook nieuwe kinderen bij dus moesten wij vol 
aan de bak om de kinderen het een en ander voor te doen. Maar al heel snel zat de hele 
ploeg al aan de kruissteekjes. Wel lastig eerst, alle steekjes moesten dezelfde kant op en 
natuurlijk bleef de draad ook niet altijd in de naald. Maar met veel geduld en een portie 
doorzettingsvermogen kom je een heel eind.  
Floor en Koen zagen wij ook weer verschijnen, zij wilden beiden graag achter de 
naaimachine, gelukkig voor hen dat we er twee hebben. Wij zetten alles voor hun klaar, 
stof en linten waren nog aanwezig, dus aan de slag. Koen, de onderzoeker wilde graag 
weten hoe het spoelhuis in elkaar zit. Daar zit je dan met de onderdelen en niet weten hoe 
het weer in elkaar moet. Maar zoals het een onderzoeker betaamd kon Koen het weer 
keurig netjes in elkaar zetten. 
De naaimachine doet het gelukkig nog, beiden hebben een overtrek gemaakt voor een 
kussen, deze kunnen ze thuis op gaan vullen en afwerken. En zo was iedereen druk, maar 
gezellig bezig. Er was bijna geen tijd meer om de limonade op te drinken.  
De helpsters hebben het er ook behoorlijk druk mee, de thee werd koud gedronken. De tijd 
vliegt om. Dan is het weer tijd om op te ruimen en alles in te pakken. De nieuwelingen 
krijgen een plastic zakje voor hun werkje met hun naam er op. En dan alles in de plastic 
bak voor de volgende keer, dan kan je het zo weer vinden. Jorn kon zijn kussentje mooi 
vullen en dan verder met het gelukspoppetje. De vaders hielpen even mee met het 
opstapelen van de tafels en de stoelen, dat was snel gebeurd.  
Druk, maar voldaan gingen wij weer op huis aan.  
 
Christa en Plonie bedankt voor jullie hulp. 
  
Gré en Kasper Bruens   
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Het klaverjas seizoen 2016 – 2017 

 
De gezelligheid staat bijna altijd bovenaan en het kaarten hoort er maar bij maar is wel het 
belangrijkste. 
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” 
         
       
        Groeten Henk Oosterhof 

 
 

Mededeling van de voorzitter 

 

Beste leden, 
 
Zoals u in de Drachtster Courant hebt kunnen lezen heb ik mijn persoonlijke mening 
gegeven over de ophanden zijnde veranderingen van het uitzicht van onze buurtleden die 
aan de Burgemeester Wuiteweg wonen. 
Namelijk het verdwijnen van de oude ambachtschool, dit gebouw waar veel mensen 
herinneringen aan hebben. Een beeldbepalend mooi karakteristiek gebouw dat zou moeten 
wijken voor nieuwbouw van het nieuwe Gomaris college, wat daar gaat verschijnen. Ik 
hoop eigenlijk dat er Drachtsters zijn die met een groepje het initiatief nemen om hiertegen 
te protesteren. Mooier is dit gebouw te integreren in de nieuwbouw zodat niet alle karakter 
van de Burgemeester Wuiteweg verdwijnt. 
 
Ik zou het zeer op prijs stellen dat er mensen uit de buurt dit gaan doen. 
 
Libbe van Es   
 

Oproep organisatie 35 jarig jubileum 

 

In het jaar 2017 bestaan we 35 jaar. Dit willen we met jullie gaan vieren. 
Doch organiseren kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp dringend bij nodig, want 
met het bestuur alleen kunnen we dat niet. Geef u bij mij op om het tot een succes te 
maken. Libbevanes@ kpnmail .nl .  
Er zal iets moeten zijn voor de jeugd, middelbare leeftijd en zoals Laura het zo mooi zei 
voor de categorie senioren blond. Er zal in januari toch al wel een en ander gepland 
moeten worden. 
 
Tot uw aan melding  vriendelijk groet Libbe van Es 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://ajvrijn.nl/Doelspel2_bestanden/image006.jpg&imgrefurl=http://ajvrijn.nl/Doelspel2.htm&docid=XP49oLU5g-NWhM&tbnid=9cfQLddK6NgbeM:&vet=1&w=552&h=230&bih=723&biw=1536&ved=0ahUKEwjoyN3lyNLQAhWiI8AKHS8-DScQMwhNKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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Nieuwjaarsreceptie 
 

 
 

Nieuwjaarsreceptie. 
Op zaterdag 7 januari vanaf 20.30 uur nodigen we u uit voor onze 

 
Nieuwjaarsreceptie met live muziek van 
Egbertien van Langeveld en Jan Masier. 

 

Kom naar de Skûle om uw buurtgenoten, onder het genot van een 
hapje en een drankje, een goed en gezond Nieuwjaar te wensen. 

 
Het bestuur. 
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Sinterklaas in de Skule 

Om 10.00 uur kwamen alle kinderen en was er een Pietendisco. Om 10.30 uur stond er 
ineens een Piet in de Skule....en buiten kwam Sinterklaas met nog een Piet! Deze werden 
door de kinderen binnengehaald en toen kon het feest beginnen. Alle kinderen kwamen bij 
Sinterklaas en er werden verschillende dingen door de kinderen voorgedaan; breakdancen 
en zelfs met z'n allen (en Sinterklaas en de Pieten) dansen op " Tante Rita"... toen alle 
kinderen bij Sinterklaas waren geweest werden de pakjes uitgedeeld en telden we tot 3 en 
toen...gezamenlijk uitpakken! Wat een pret!! Daarna Sinterklaas bedankt en samen met 
zijn Pieten weer uitgezwaaid!! Het was een zeer geslaagd en gezellig feest! 
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SCHOOLPLEIN OBS DE TILLE 

 
Beste buurtbewoners, 
 
Wat is er enorm veel werk verzet op het plein bij onze school, samen met veel ouders maar 
ook buurtbewoners hebben we alle oude toestellen vervangen door mooie kleurrijke 
nieuwe toestellen. 
Diverse delen beton hebben een vrolijk kleurtje gekregen. 
Ook is er een mooie boombank geplaatst om een van de bomen, zodat ouders, tijdens het 
wachten op de kinderen, gezellig kunnen kletsen. 
Ook de kinderen zelf maken veel gebruik van de bank, vooral tijdens het overblijven tussen 
de middag. 
Na schooltijd en in het weekend zien we weer dat er volop gespeeld wordt op het plein, 
fijn! 
Zo creëren we weer een fijne plek voor alle kinderen, voor zowel school- als buurtkinderen. 
 
Omdat de hele verbouwing wellicht een deel overlast veroorzaakt heeft, willen we u 
bedanken voor uw geduld! Het heeft heel wat maanden gekost maar het resultaat mag er 
dan ook wezen! 
We hopen nog heel wat jaren te mogen genieten van dit plein. 
 
Als u nog vragen heeft mag u altijd even contact met school opnemen, Dhr. F. Ensing 
(directeur). 
 

Het oude  

Plein.... 
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Met vriendelijke groet, 

Team en oudervereniging OBS de Tille 

HET NIEUWE 

SCHOOLPLEIN !! 
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Schaatsen in het nieuwe ijspaleis THIALF 

IN DE KERST - EN VOORJAARSVAKANTIE VAN 2017 

 
WOENSDAG  4 JANUARI  

 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 

 

Vertrek om 12.45 uur vanaf  “de Skûle” (om 12.30 uur melden) 

 

Kinderen van leden en leden van de buurtvereniging “de Singels” mogen gratis 

mee. 
 

 
 

Voor niet leden geldt het normale tarief: 

t/m 15 jaar : € 4,50 

vanaf 15 jaar : € 8,00 

65+ : € 6,00 

              Niet schaatsende toeschouwer: € 2,00 (incl. bon voor 1 kop koffie of thee) 

 

Schaatsen, handschoenen en ijsmuts meenemen!  

 

De baan is open tot 15.30 uur.  

 

Bij de opgave aangeven of u met uw auto naar Thialf wilt rijden.  

 

Opgeven tot de maandag  voor 
 

de schaatsmiddag van woensdag 4 januari 

of  

de schaatsmiddag van woensdag 22 februari  

 

bij 

Lammert Rodenburg, Bouriciuslaan 77, (tel. 0512 513056) 
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======================================================================================= 

+ Opgavestrook voor het schaatsen op woensdag 4 januari 2017 + 

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

 

 Naam: ...........................................  

 

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

 

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

 

Geeft zich wel/niet op als chauffeur/begeleider  

 

Schaatsdeelnemers ..........., ............,.............., ...........…  

  

Aantal t/m 15 jaar ..…  

Aantal vanaf 15 jaar  …. 

 

Is (geen/) lid van de Buurtvereniging de Singels  

 
Je schaatsen slijpen voor € 5,00 

 

Lammert Rodenburg, Bouriciuslaan 77, (tel. 0512 513056) 

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

+ Opgavestrook voor het schaatsen op woensdag 22 februari  2017 + 

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

 

Naam: ...........................................  

 

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

 

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

 

Geeft zich wel/niet op als chauffeur/begeleider  

Schaatsdeelnemers ..........., ............,.............., ...........… 

 

Aantal t/m 15 jaar ..…  

Aantal vanaf 15 jaar  …. 

 
Is (geen/) lid van de Buurtvereniging de Singels 
 
 

 

Je schaatsen slijpen voor € 5,00 

 

 

 

Lammert Rodenburg, Bouriciuslaan 77, (tel. 0512 513056) 
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Verjaardagen 

 
 

             
 

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

Februari 
5 Julia Rinsma 
6 Fenna Klaibeda 
28 Levi Gildemeester 
 

Maart 
 
3 Yannick Beijaard 
5 Tender Ketelaar 
5 Sven Gildemeester 
9 Thom van Balen 
19 Jesse Kamans 
24 Sybren Wedman 

 
 
      
 

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 
Schilderen    Hr. K. Bruens               tel 511228 
Mozaïeken    Mw. D. Groen               tel 540473 
 
 
 

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 532030 
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Agenda 
December

Vrijdag 2 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 5 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 6 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 6 Handwerkcafe volw 19:30

Woensdag 7 Schilderen 09:00

Vrijdag 9 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 12 Sjoelen 19:30

Dinsdag 13 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 14 Schilderen 09:00

Donderdag 15 Handwerkcafe jeugd 15:00

Vrijdag 16 Actief bewegen 55+ 09:00

Vrijdag 16 Kerst bingo 20:00

Maandag 19 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 20 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 21 Schilderen 09:00

Vrijdag 23 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 27 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 28 Schilderen 09:00

Vrijdag 30 Actief bewegen 55+ 09:00

Januari

Zaterdag 7 Nieuwjaarsreceptie 20:30

Dinsdag 10 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 11 Schilderen 09:00

Vrijdag 13 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 16 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 17 Actief bewegen 55+ 09:00

Woensdag 18 Schilderen 09:00

Donderdag 19 Handwerkcafe jeugd 15:00

Vrijdag 20 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 24 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 25 Schilderen 09:00

Vrijdag 27 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 31 Actief bewegen 55+ 13:00

Februari

Vrijdag 3 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 6 Sjoelen 19:30

Dinsdag 7 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 8 Schilderen 09:00

Woensdag 8 Handwerkcafe volw 19:30

Vrijdag 10 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 13 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 14 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 14 Mozaieken 19:30

Woensdag 15 Schilderen 09:00

Donderdag 16 Handwerkcafe jeugd 15:00

Vrijdag 17 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 21 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 22 Schilderen 09:00

Vrijdag 24 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 27 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 28 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 28 Mozaieken 19:30

Maart

Woensdag 1 Schilderen 09:00

Vrijdag 3 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 6 Sjoelen 19:30

Dinsdag 7 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 7 Handwerkcafe volw 19:30

Woensdag 8 Schilderen 09:00

Vrijdag 10 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 13 Klaverjassen 19:30

Woensdag 14 Schilderen 09:00

Dinsdag 14 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 14 Mozaieken 19:30

Donderdag 16 Handwerkcafe jeugd 15:00

Vrijdag 17 Actief bewegen 55+ 13:00

LET OP !!!!

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


