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Bestuur 
 

Voorzitter 
Libbe van Es 

Bouriciuslaan 15  tel. 532030 
libbevanes@kpnmail.nl 

 
Secretaris 
VACANT 

 
Penningmeester 

Leo Kolkena 
Eikesingel 60 tel. 0644362429 

desingelsbuurtvereniging@gmail.com 
 

Leden 
 

Anne Groen 
Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 

Groen202@zonnet.nl 
 

Grietje van der Schaaf 
Blauwboerperk 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 

 
 
 

Redactie 
 

Esther de Vries 
Anske Aptekerstraat 48 

Tel. 841109 
redactiedesingelkrant@gmail.com  

 
 

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:  

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. 

 

../../keesz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/De%20Singels/Krant/2011/Februari/libbevanes@kpnmail.nl
mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
mailto:Groen202@zonnet.nl
mailto:apvanderschaaf@kpnplanet.nl
mailto:onlyfriendstome@hotmail.com
mailto:lm_vdm33r@hotmail.com
mailto:nienke_van_es@hotmail.com
mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com


 

 

 

3 

 

 
Inhoudsopgave 
 
        

Van de redactie, ............................................................................................................. 4 

Van de bestuurstafel ..................................................................................................... 5 

Bericht van de beheerders ........................................................................................... 6 

Ingekomen post ............................................................................................................. 7 

Busreis ter ere van het 35 jarig jubileum van buurtvereniging „De Singels‟ ........ 8 

De kindermiddag van het jubileum ........................................................................... 10 

Kleurwedstrijd .............................................................................................................. 11 

De Prijspuzzel ............................................................................................................... 11 

Rommelmarkt ............................................................................................................... 12 

Algemene ledenvergadering ...................................................................................... 13 

Jaarverslag seizoen 2016 - 2017 ............................................................................... 13 

Koffieochtend ............................................................................................................... 14 

Actief Bewegen 55+ .................................................................................................... 15 

Mozaïeken ..................................................................................................................... 15 

Dansen .......................................................................................................................... 16 

Spelletjesavond ............................................................................................................ 16 

Huidige stand van het klaverjassen seizoen 2017 - 2018 ..................................... 17 

Samen spelen ............................................................................................................... 18 

Sudoku ........................................................................................................................... 19 

Verjaardagen ................................................................................................................ 20 

Contactpersonen voor de activiteiten ....................................................................... 21 

Agenda .......................................................................................................................... 22 

 
 

          Voor meer info kijk op onze Facebook pagina. 
WWW.FACEBOOK.COM/SINGELSJEUGD 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104352806419199&set=a.104352803085866.5415.100005334396434&type=1&source=11
http://www.facebook.com/SINGELSJEUGD


 

 

 

4 

Van de redactie, 

 
 

Een feestelijke dag was het zaterdag 10 juni. 
We hebben dit 35 jarig jubileum goed gevierd 
en we hadden er gelukkig ook mooi weer bij. 
Er is meer te lezen over deze dag in deze 
krant.  
 
Het seizoen van de buurtvereniging is weer 
begonnen. Er worden leuke dingen 
georganiseerd! 
 
Bij deze doe ik een oproep voor de activiteit 
„Samen Spelen‟. Het is voor ouders/verzorgers 
met kinderen van 0 t/m 4 jaar. Vrijdag 13 
oktober gaan we weer spelen! In dat uurtje 
kunnen we gaan dansen, muziek maken en de 
kinderen kunnen met elkaar spelen. Kom 
gerust langs! 
 
Tijdens de rommelmarkt is het initiatief gekomen van een lid van onze buurtvereniging 
om een spelletjesavond te organiseren. Hier is ook over gesproken op de barbecue 
tijdens ons jubileumfeest. Hier is dus behoefte aan! Deze avond hebben we dan ook 
gelijk maar gepland op vrijdag 10 november.  
 
Dinsdag 14 november is de algemene ledenvergadering. De jaarlijkse kerstbingo is  
gepland op vrijdag 15 december.  
 
Kortom allemaal leuke dingen in dit nieuwe seizoen. 
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Esther 
 
Jaargang 35 – 6 nr 210  
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor dinsdag 28 november 2017  

 
 



 

 

 

5 

 

 

Van de bestuurstafel  

 
 
 

Buurtgenoten 
 
De vakanties zijn weer grotendeels voorbij en we hopen dat ieder van zijn of haar 
vakantie heeft kunnen genieten en zonder teveel pech weer is teruggekomen. 
 
Op onze eerste vergadering van het seizoen 2017/2018 hebben we even 
teruggeblikt op ons jubileum en we constateerden dat de leden, die hebben 
meegedaan aan de activiteiten, dit goed gewaardeerd hebben. Zelf vonden wij, dat 
gezien ons aantal leden, er wel wat meer belangstelling had kunnen zijn. 
 
Nu maar verder met het komende seizoen. 
Als dit krantje uitkomt hebben we de rommelmarkt alweer gehad. Verder zijn de 
activiteiten in de Skûle alweer begonnen en hebben we op 
14 november onze Algemene Ledenvergadering. 
hopelijk komen er veel leden want we vrezen dat er misschien wel veranderingen 
zitten aan te komen. Wat is het geval?  
3 leden van het bestuur stoppen er mee en tot nu toe geen liefhebbers die hen 
willen opvolgen. 
 
Volgend seizoen houdt ook de huidige penningmeester er mee op en het zou heel 
mooi zijn als er nu iemand mee zou willen lopen in het bestuur om hem volgend 
jaar dan op te volgen. En beste leden, hou wel goed in de gaten, dat als er geen 
bestuur meer is dit meestal het einde van een vereniging betekent. 
Ons bestuur heeft nu al een vacature voor een secretaris en een voorzitter a.i. 
Dus wat willen de leden van de buurtvereniging??? 
 
Verder hebben we weer een paar koffieochtenden op dinsdagmorgen en 4 
dansavonden. (zie op de agenda wanneer). 
Esther probeert iets op te zetten voor ouders met jonge kinderen op vrijdagmorgen 
( 1 keer in de maand) 
De kerstbingo is gepland op 15 december. 
Als iemand ideeën heeft over activiteiten dan horen we het graag of je geeft dit aan 
via de ideeënbus op onze website. 
We wensen de leden veel plezier bij de activiteiten van onze buurtvereniging. 
 
Het bestuur 
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Bericht van de beheerders 

 

Hallo buurtgenoten 
 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. 
Dit kon op een in de zomer behandelde vloer, dus alles verliep gladjes. 
 
De voorzieningen voor de minder validen zijn aangebracht.  
Fijn dat zij bij calamiteiten de Skûle uit kunnen komen.  
Wij als validen hebben er meer moeite mee. 
In de praktijk blijkt deze voorziening, althans wat betreft de Skûle niet aan onze 
eisen te voldoen. De deuren gaan erg zwaar open om maar niet te spreken over 
het feit dat er totaal geen voorzieningen aangebracht zijn om kindervingertjes te 
beschermen.  
Gaan de deuren in de hal open en ben je in de kast om wat op te halen kun je er 
niet uit. Wil je wat halen, kun je er niet in. Als er in de zaal brand uitbreekt en je wil 
de keuken uit is de deur naar de hal geblokkeerd, kortom je zit opgesloten. 
Wij begrijpen best dat er landelijke regels zijn en dat de gemeente aan deze regels 
moet voldoen. Wij hebben daarom de gemeente uitgenodigd om deze fantastische 
voorziening te komen testen. 
 
De verhuur van de Skûle voor feesten en partijen is alweer in volle gang.  
Wanneer u als lid gebruik wilt maken van de faciliteiten van de Skûle wacht niet te 
lang met reserveren, we willen u niet graag teleurstellen. 
 
Er is gelukkig weer door diverse vrijwilligers, een scala aan activiteiten voor komend 
winterseizoen georganiseerd. 
 
Afgelopen week hebben we de rommelmarkt gehad.  
Wij hielden ons hart vast, want wat viel er veel regen.  
Maar de weergoden waren ons wel heel gunstig gezind. Het was heerlijk weer en 
zoals vanouds reuze gezellig.  
Van de koffie met koek en broodjes werd gretig gebruik gemaakt en ondanks het 
hele mooie weer ging de snert als een speer. 
 
Al met al een goede start.  
 
Wij wensen u een goed nieuw seizoen toe. 
 
De beheerders 
Ymkje en Laura  
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Ingekomen post 
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Busreis ter ere van het 35 jarig jubileum van buurtvereniging „De 
Singels‟  

 

  In de vroege ochtend van zaterdag 10 juni rammelt de wekker ons uit een nog 
diepe slaap. Met een soort “schoolreisje” gevoel stappen we uit bed en na een 
vluchtig ontbijt lopen we omstreeks 8.30 uur, de zo bekende weg naar de Skûle. 
Een heerlijke koffiegeur komt ons tegemoet, de vroege vogels genieten al van een 
kopje koffie met een feestelijk stuk oranjekoek.  
We schuiven aan bij de reislustige buurtgenoten en al spoedig is er het feest van 

herkenning, we wonen allemaal in dezelfde buurt, toch raar dat je elkaar zo weinig 

ontmoet. Gelukkig is er onze buurtvereniging, die zorgt voor de ontmoeting !  

En dan staat de grote bus al klaar voor de reis naar Bourtange. De vrijwilligers, die 

nog eerder uit hun bed zijn gestapt dan wij, hebben een heerlijk lunchpakket 

verzorgd voor onderweg. Nu iedereen na een lekker kopje koffie, de slaappluisjes 

uit de ogen heeft verdreven, klimmen we opgewekt in de bus en zit de stemming er 

goed in. De chauffeur blijkt niet alleen een prima rijder, maar ook een uitstekend 

reisleider, hij voert ons op vakkundige wijze door prachtige dorpjes in het Groninger 

land. Als pure Fries, ben ik het Groninger land toch wat meer gaan waarderen op 

deze prachtige reis.  

Het is alsof het zo heeft moeten zijn; op de feestdag van de Buurtvereniging wordt 

de slag om Bourtange herdacht; tromgeroffel, kanonnen, hoornblazers en 

kampvuren ! 

Waar de buurtvereniging haar 35 jarig jubileum viert, gaat de traditie van 

Bourtange iets verder terug in de tijd, we schrijven het jaar 1640 als de Spaanse 

troepen de vesting innemen. Keurig op tijd, voor de opening door de burgemeester, 

wandelen we de vesting Bourtange binnen, in afwachting van de veldslag. Hoog 

boven op de vesting wallen, zijn we getuige van de parade van de troepen, de 

nadering van de Nederlandse Staatsen, die de vestiging proberen te heroveren. De 

kanonnen knallen ons om de oren en onderaan de  wallen strijden de troepen met 

zwaarden en speren. Er vallen gewonden en doden en er wordt een harde strijd 

gestreden, bootjes varen over en weer om nog wat burgers in veiligheid te 

brengen.  

Er is roering in de vesting, want er is honger, de priester spreekt de heilige mis 

voor de goede afloop.  De Staatsen doen nog een poging vanuit Duitsland en dan is 

het tijd om de gewonden te verzorgen en dat zijn er vele, geen wonder met al die 

grote speren die recht op je af komen !  

Gelukkig is er nu voor de vele bezoekers ook even tijd om op adem te komen in het 

gezellige centrum van dit prachtige vesting stadje, een terrasje te pakken en te 

genieten van een hapje en een drankje.  
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„s Middags zijn we getuige van de finale strijd aan de rand van het dorp en wordt 

de overwinning met veel vlagvertoon bij de ophaalbrug gevierd. Een bijzondere 

belevenis in het prachtige stadje Bourtange ! Eerst even in de rij voor de toiletten 

en dan is het alweer tijd voor de terugreis met de bus; het is net een echt 

schoolreisje, de ene helft kakelt met veel plezier en de andere helft valt moe maar 

voldaan in slaap.  

Bij de Skûle aangekomen hoeven we niet onder de stoelen te kruipen, we mogen 

rechtstreeks naar de bar voor een drankje ! Het is nog steeds heerlijk weer, we 

kruipen gezellig bij elkaar aan één van de tafels en genieten volop van een 

voortreffelijke BBQ met heerlijk vlees en lekkere salades ! 

Een reuze gezellige avond, die een extra feestelijk tintje kreeg door de prachtige 

Friese meezingers en muzikale bijdrage van troubadour Gurbe Douwstra. Het was 

een zonnige en interessante Groninger dag, en toch... het voelt ook weer héél fijn 

om deze dag met prachtige Fryske versjes af te sluiten. 

Wij hebben genoten van een fantastisch goed georganiseerde dag, een reuze 

gezellige dag, een interessante dag en vooral een dag die in het teken stond van 

ontmoeting met buurtgenoten! We stappen met veel plezier weer eens in de bus 

van de Buurtvereniging “de Singels” . 

Hartelijk dank organisatoren en vrijwilligers !   

Frans Postma en Fokje Geertsma 
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De kindermiddag van het jubileum  

 
Marc Art gaf een ontzettend leuke workshop. De resultaat waren stuk voor stuk erg 
mooi. Clown Bogus kwam ballonnen vouwen en met zijn draaiorgeltje maakt hij 
leuke muziek. Sanne heeft de kinderen prachtig geschminkt. Ook was zij de jury 
van de kleurwedstrijd. Sanne bedankt voor je hulp! Ook werd er lekker gesprongen 
in het springkussen. Het was een geslaagde middag! 
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8 t/m 10 jaar: 
1 Jesse 
2 Jildou 
3 Angelica 

 

Kleurwedstrijd 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Iedereen heeft zijn prijs 
ontvangen. 

0 t/m 4 jaar:  
1 Isa  
2 Riemer 

 

 

5 t/m 7 jaar:  
1 Yannick 
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De Prijspuzzel 

 
Het goede antwoord was: De buurtvereniging. 
De drie winnaars waren: 

- Laura 
- Alie 
- Lars 

Iedereen heeft zijn prijs ontvangen. 
 

Rommelmarkt 

 
Wij willen iedereen bedanken voor de aangeleverde spullen en hulp bij de 
rommelmarkt. We hadden er prachtig weer bij! 
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 Algemene ledenvergadering  

 
Op dinsdag 14 november  bent  u van harte welkom op de jaarlijkse algemene 
jaarvergadering. 
Om 20.00 uur  gaan we van start in de Skûle. 
 
Agenda:  
1. Opening 
2.  Vaststellen agenda 
3.  Mededelingen 
4.  Notulen ledenvergadering 2016 
5.  Jaarverslag algemeen 2016/2017 
6. Jaarverslag financieel 2016/2017 (wordt op de vergadering uitgedeeld) 
7. Verslag kascommissie 
8. Benoeming kascommissie 
9. Begroting 2017/2018 ( wordt op de vergadering uitgedeeld) 
10. Bestuursverkiezing 
   Anne Groen, lid aftredend en niet herkiesbaar 
  Griet v.d. Schaaf, lid aftredend en nietherkiesbaar. 
  Laura v.d. Meer, lid treedt af wegens verhuizing. 

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

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 

Jaarverslag seizoen 2016 - 2017  

 
Het seizoen. 
 
Algemeen:  
Dit seizoen zijn er 8 bestuursvergaderingen geweest, de ledenvergadering was op 8 
november en er zijn 4 Singelkrantjes uitgebracht. 
Dit seizoen is ook de Skûle weer schoongemaakt door een aantal vrijwilligers. 
Het zou mooi zijn dat er ook eens andere vrijwilligers mee wilden doen. 
We hebben geprobeerd, door een flyeractie, de bewoners van de Peppel bij onze 
buurtvereniging te krijgen maar dat werd helaas niets, want er kwam welgeteld 1 
echtpaar naar de voorlichtingsavond en die zijn ook nog geen lid geworden. 
We hebben dit jaar ons 35 jarig jubileum gevierd met een busreis, een BBQ met 
muziek en voor de jeugd nog wat andere activiteiten. 
Helaas was de opkomst maar matig maar de mensen die er waren hebben genoten. 
 
Activiteiten:  
Het seizoen is traditioneel begonnen met de rommelmarkt. 
De vaste activiteiten: sjoelen, klaverjassen, actief bewegen 55+, schilderen, 
handwerkcafé voor de jeugd en volwassenen, St Maartenoptocht, kerstbingo, 
mozaïeken verliepen goed. Ook het volleybal kan nog bestaan maar we moeten 
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eigenlijk wel een paar leden meer hebben. 
Bij het schilderen wordt zelfs bekeken of een 2e groep kan worden gevormd. 
Dit seizoen was er ook weer een Sinterklaasfeest wat nu de vereniging geen geld 
heeft gekost maar alleen wel veel schoonmaakwerk. 
We hebben weer enkele koffieochtenden gehad, die steeds beter bezocht werden. 
Ook de Nieuwjaarsreceptie was weer gezellig. 
Deze keer werd de muziek verzorgd door Keltic Moments. 
Bestaande uit Egbertien van Langeveld en Jan Massier. 
We hebben weer 4 dansavonden gehad waar het best gezellig was, maar waarbij 
de opkomst beter had gekund. 
Ook is er een wijnproeverij georganiseerd wat misschien nog wel eens herhaald kan 
worden. 
Tot slot is er ook een informatieavond met het gebiedsteam georganiseerd maar 
helaas was hiervoor minimale belangstelling. 

 

Koffieochtend 

 
We plannen ook dit seizoen weer een paar “koffieochtenden” en wel op 3 oktober 
en 7 november. 
Vanaf kwart voor tien staat de koffie klaar in de Skûle. We verwachten weer een 
goede opkomst. 
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Actief Bewegen 55+  

 

Hallo allemaal. 
Dit is een bericht van ,,Actief bewegen 55 +. 
De vakantie is weer voorbij en ik hoop dat iedereen het naar de zin heeft gehad. 
De activiteiten gaan weer beginnen. 
De dinsdagmiddag groep begint weer op 5-9 om 13.00 uur. 
Natuurlijk weet u allang dat bewegen nodig is. 
Wij doen hele eenvoudige oefeningen die goed zijn voor de spieren waar iedereen 
aan mee kan doen. 
Dit alles onder leiding van een enthousiaste gediplomeerde leidster. 
Door de operatie van mijn man hebben wij ervaren hoe  belangrijk deze oefeningen 
zijn geweest. 
Kom eens vrijblijvend langs. 
Tot ziens op de gym. 
Groeten van Alie Jongsma. 

 

Mozaïeken  

 

Aan mij de eer om een verslagje te maken over het mozaïeken. Op de laatste 
avond, op 28 maart, mochten we heerlijk „grime‟. Grote stukken plastic, spatels, 
bakjes en natuurlijk de werkstukken lagen op tafel. Het was nog even de kunst om 
het goede papje voegsel te maken. Niet te dik, niet te dun. En elke keer is het weer 
de verrassing hoe mooi het wordt als het eenmaal gevoegd is.  
We waren met een klein vast groepje met Baukje, Nienke, Betty en Conny. Esther 
kwam gelukkig regelmatig langs om de feestvreugde te vergroten. En dat alles 
onder de steeds maar weer enthousiaste „leiding‟ van Doetie.   
Er zijn weer prachtige dingen gemaakt: een lieveheersbeestje van een steen die 
meegenomen was van een vakantie, mooie voorstellingen in het platte vlak. Enfin, 
kijk maar eens op de site van de wijkvereniging waar Doetie de mooie foto‟s van 
onze werkstukken plaatst. 
Het zijn gezellige avonden onderbroken met een kopje thee en een koekje, maar nu 
eerst in de tuin aan het werk, lekker van de zomer genieten en dan zien we in de 
herfst wel weer………………… 
„Als er genoeg animo is‟, zegt Doetie, „gaan we in oktober weer van start‟.  
 
Conny 
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Dansen 

 
Ook in het seizoen 2017/2018 zijn er weer 4 
dansavonden in de Skûle. 
De data zijn: 27 oktober 
  24 november 
  26 januari 
  23 februari. 
Noteer deze data alvast in je agenda. 
  
 

Spelletjesavond  

 

De koude wintermaanden zijn weer in aantocht. Een ideaal moment om de kast 
open te trekken en met elkaar gezelschapsspellen te spelen! De buurtvereniging 
organiseert voor alle spelliefhebbers een spelletjesavond op vrijdagavond 10 
november. Neem zelf spellen mee, vind medespelers en leer nieuwe spellen 
kennen! 

 

 
Wie: Leden vanaf 10 jaar 
Waar: de Skule 
Wanneer: Vrijdag 10 november vanaf 19.00-22.00 uur 
Kosten: geen 
Niet vergeten: Spelletjes 
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Huidige stand van het klaverjassen seizoen 2017 - 2018 

  

    

Erelijst 
Klaverjasclub     

" De Singels  

"      2017- 
2018 

        Per 04-09-2017 

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

1 5514 Frans 1204 1380 1193 1737 5514   

2 5461 Gerard 1133 1018 1573 1737 5461   

3 5329 Willem 1470 1380 1354 1125 5329   

4 5279 Wim 1985 885 1354 1055 5279   

5 5247 Tinie 1427 1246 1555 1019 5247   

6 5172 Janneke 1427 1481 1317 947 5172   

7 5007 Sjoukje A 1985 717 1018 1287 5007   

8 4914 Carien 1391 1487 871 1165 4914   

9 4901 Dicky 1470 1487 779 1165 4901   

10 4752 Aukje 449 1329 1555 1419 4752   

11 4739 Sale 1391 1018 1311 1019 4739   

12 4457 Jan K 857 1235 1156 1209 4457   

13 4399 Beppie 1133 1481 730 1055 4399   

14 4398 Jan t.H 704 1329 1156 1209 4398   

15 4349 Bert 704 793 1317 1535 4349   

16 4282 Alfra 449 1235 1311 1287 4282   

17 4263 Elle 729 1014 1573 947 4263   

18 4259 Nico 1204 793 727 1535 4259   

19 4183 Anneke 1180 1246 1018 739 4183   

20 4108 Henny 1725 885 871 627 4108   

21 4046 Henk 1180 717 730 1419 4046   

22 4000 Sjoerd       4000 4000   

23 4000 Johan       4000 4000   

24 4000 Gretha       4000 4000   

25 4000 Sjoukje H       4000 4000   

26 4000 Maja       4000 4000   

27 4000 Sjerp       4000 4000   

28 4000 Trea       4000 4000   

29 4000 Jisk       4000 4000   

30 3675 Baukje 729 1014 1193 739 3675   

31 3170 Jan S 857 959 727 627 3170   
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Samen spelen 

Vrijdag 15 september is de activiteit  
„Samen Spelen‟  gestart. Er werd gekropen door 
een tunnel, muziek gemaakt, gedanst en samen 
gespeeld. 
 
Vrijdag 13 oktober is „Samen spelen‟  er weer!  
Het is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen spelen 
is één keer in de maand op een vrijdagochtend van 
10.30 tot 11.30 uur in de Skûle. 
 
Tijdens dit uur kunnen de kinderen van 0 tot 4 jaar samen met elkaar spelen. De 
ouders, grootouders of verzorgers zijn hier wel bij aanwezig en leren elkaar zo ook 
kennen. Kleine kinderen leren van de grotere kinderen en andersom. Door samen 
te spelen leren de kinderen elkaar uit de buurt kennen.  
 
We kunnen allerlei activiteiten gaan doen tijdens „Samen Spelen‟ zoals samen 
dansen, zingen, spelen met instrumenten, een boek voorlezen of creatief zijn met 
verschillende materialen. En natuurlijk vrij spelen! 

 
Hopelijk zien we jullie op 

vrijdagochtend 13  november om           

10.30 uur!  

De koffie en thee staat dan klaar en 

limonade voor de kinderen! 

De andere data zijn in 2017: 

 Vrijdag 10 november  
 Vrijdag 15 december  
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Sudoku 
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Oktober 
 

 8   Berber Bouma 
10   Nynke Hovenga 
23   Ledwina Boonstra 
 

November 
 

13  Martijn Have 
17  Eva Luters 
17  Mike Kramer 

    Verjaardagen 

 
       
   

    
 

                    

 
 
 

            
 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 

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 
Samen spelen    Mw. E. de Vries    tel 841109 
 
 

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 

oktober      

Maandag 2 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag 3 Koffieochtend 09.45 

  
 

Actief bewegen 55+ 13.00 

Woensdag 4 Schilderen 09.00 

Vrijdag 6 Actief bewegen 55+ 09.00 

Maandag 9 Sjoelen 19.30 

Dinsdag 10 Actief bewegen 55+ 13.00 

Woensdag 11 Schilderen 09.00 

Vrijdag 13 Actief bewegen 55+ 09.00 

  
 

Samen Spelen ( 0 tot 4 jarigen) 10.30 

Maandag 16 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag 17 Actief bewegen 55+ 13.00 

Woensdag 18 Schilderen 09.00 

Donderdag 19 Handwerkcafé voor de jeugd 15.00 

Vrijdag 20 Actief bewegen 55+ 09.00 

Maandag 23 Sjoelen 19.30 

Dinsdag 24 Actief bewegen 55+ 13.00 

Woensdag 25 Schilderen 09.00 

Vrijdag 27 Actief bewegen 55+ 09.00 

  
 

Dansen 20.30 

Maandag 30 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag 31 Actief bewegen 55+ 13.00 

  
 

 
  

november 

 
  

Woensdag 1 Schilderen 09.00 

Vrijdag  3 Actief Bewegen 55+ 09.00 

Maandag 6 Sjoelen 19.30 

Dinsdag 7 Koffieochtend 09.45 

  
 

Actief Bewegen 55+ 13.00 

  
 

Handwerkcafé voor volwassenen 19.30 

Woensdag 8 Schilderen 09.00 

Vrijdag  10 Actief Bewegen 55+ 09.00 

  
 Samen Spelen ( 0 tot 4 jarigen) 10.30 

  
 Spelletjesavond  19.00 

Maandag 13 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag 14 Actief bewegen 55+ 13.00 

  
 

Algemene ledenvergadering 20.00 

Woensdag 15 Schilderen 09.00 

Donderdag 16 Handwerkcafé voor de jeugd 15.00 

Vrijdag  17 Actief Bewegen 55+ 09.00 

Maandag 20 Sjoelen 19.30 

Dinsdag 21 Actief bewegen 55+ 13.00 

Woensdag 22 Schilderen 09.00 

Vrijdag 24 Actief bewegen 55+ 09.00 

  
 

Dansen 20.30 

Maandag 27 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag 28 Actief bewegen 55+ 13.00 

Woensdag 29 Schilderen 09.00 

Volleybal wordt op donderdag om 20.30 uur gespeeld in  sporthal 'De Brekken'. 

 


