
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwsblad van en voor buurtvereniging 
“De Singels” 

 
 

Oktober 2014 
 



 2 

Buurtvereniging “De Singels”. 

 
Bestuur 

 
Voorzitter 

Libbe van Es 
Bouriciuslaan 15  tel. 532030 

libbevanes@kpnmail.nl 
 

Secretaris 
Ypie Combee 

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

 
Penningmeester 
Gerrit Jansema 

Jansoniusstraat 46  tel. 510443 
g.jansema2@hotmail.com 

 
Leden 

 
Anne Groen 

Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 
Groen202@zonnet.nl 

 
Grietje van der Schaaf 

Blaauwboerperk 16  tel. 520009 
apvanderschaaf@kpnplanet.nl 

 
Jeugdactiviteiten 

 
Nienke van Es 

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

 

Redactie 
 

Kees Zijlstra 
Zuiderhogeweg 99  tel. 542956 

k.zijlstra@eurlicon.nl 
 
 

Ypie Combee 
P.K. Pelstraat 14  tel. 510917 

ycombee@upcmail.nl  
 

Drukwerk 
 

 
 

Bezorging 
 

Kees Zijlstra 
Zuiderhogeweg 99 tel. 542956 

 
 

De Skûle 
 

Hoge Bomen 2 
9203 ND Drachten 
tel (0512) 537228 

 
Contactpersonen 

 
Anne Groen 

Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 
 

Harm Akkerman 
Hopperus Bumaperk 20  tel. 510859 

 
 

Lidmaatschap 
 

Gezin   € 12,- per halfjaar 
Individueel  €  8,-  per halfjaar 
 
Het lidmaatschap gaat in of wordt opgezegd 
per half jaar, vanaf 1 jan. en 1 juli 
Aanmelden en opzeggen uitsluitend schriftelijk 
/mail (vóór genoemde data) bij:  

Gerrit Jansema, Jansoniusstraat 46 
9203 NK  Drachten 

g.jansema2@hotmail.com 

Betaling van de contributie: 
Uitsluitend via automatische betaling. 
Nieuwe leden ontvangen bij aanmelding 
een machtigingsformulier. Het bedrag 
wordt twee maal per jaar van uw 
rekening afgeschreven en wel op  
1 december en 1 juni. Bij opzeggen 
wordt de automatische betaling door 
onze penningmeester stopgezet. 

  

mailto:ycombee@upcmail.nl
mailto:Groen202@zonnet.nl
mailto:apvanderschaaf@kpnplanet.nl
mailto:nienke_van_es@hotmail.com
mailto:k.zijlstra@eurlicon.nl
mailto:ycombee@upcmail.nl
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Beste Singelsleden, 
 
‘t Is weer voorbij die mooie zomer 
Die zomer die begon zowat in mei 
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 
Maar voor je ’t weet is heel die zomer  
Alweer lang voorbij 
 
Ik denk niet dat Gerard Cox zich bij het opnemen van dit 
nummer heeft laten inspireren door de afgelopen zomer. Het 
leek echt wel als of er geen einde aan zou komen.  
 
Voor velen van jullie is de zomer echt afgelopen en moet er 
weer gewerkt worden. Alles is weer normaal en zoals we 
gewend zijn. Gelukkig maar. 
 
De agenda voor de start van het winterseizoen is vol met 
activiteiten voor iedereen, maak hier gebruik van. Voor meer 
informatie kunt u onze site raadplegen. 
www.buurtverenigingdesingels.nl en voor de jeugd is er de 
facebook pagina WWW.FACEBOOK.COM/SINGELSJEUGD 
 
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Kees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte welkom en moet 
uiterlijk 8 december 2014 in het bezit van de redactie zijn. 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
http://www.facebook.com/SINGELSJEUGD
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Van de bestuurstafel. 
 

 
De zomervakantie is weer voorbij en op het moment dat ik dit schrijf is het alweer 
herfstvakantie. 
We hebben een prachtige zomer gehad met, voor wie er van houdt, een spannend 
WK voetbal met een prima eindresultaat voor Nederland maar met ook een 
verschrikkelijk “ongeluk” met een vliegtuig van Malaysia Airways, oorlog in Oekraïne 
en nog veel meer ellende.   
We hopen dat u, ondanks dit alles, toch  heeft kunnen genieten van deze zomer. 
 
De opening van het seizoen op 13 september met, zoals gewoonlijk een 
rommelmarkt, is alweer achter de rug en is prima verlopen. Het weer was prachtig 
en er waren weer voldoende spullen opgehaald om te worden verkocht. Over 
belangstelling hadden we ook niet te klagen. De eerste kopers stonden vóór half tien 
al achter de heg te wachten en hielden goed in de gaten of er wat voor hun gading 
bij was. 
 
Alle activiteiten zijn inmiddels alweer begonnen behalve het dansen, wat eind deze 
maand begint. 
Als u nog mee wilt doen met een activiteit dan kunt u zich nog wel opgeven 
 
Mocht u zelf een idee hebben voor een activiteit, geef het dan door aan het bestuur ( 
kan via de ideeënbus op de  website) en we gaan kijken of dat te realiseren is. 
 
Volgende maand, om precies te zijn op 18 november, nodigen wij u uit voor onze 
ledenvergadering. 
Heeft u vragen of opmerkingen over, of ideeën voor onze vereniging kom dan langs 
en laat het ons weten. 
 
Onze beheerders, Anne Groen en Harm Akkerman, hebben aangegeven aan het 
einde van dit seizoen te willen stoppen met dit werk.  
Lijkt het u wat om het van hun over te nemen, neem dan contact op met Anne 
Groen, hij kan u precies vertellen wat de werkzaamheden  inhouden. 
 
Wij wensen u veel plezier bij alle activiteiten! 
 
Het bestuur. 
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Bericht van de beheerders. 
 

Hallo leden van de buurtvereniging “de Singels”. 
 
De meeste vakanties zijn weer voorbij en alle activiteiten zijn weer gestart. 
Veel nieuws is er niet maar als er onverwacht nieuws komt is dit altijd op onze 
website te lezen. Hou dit in de gaten. 
Onze jaarlijkse rommelmarkt op 13 september is weer goed geslaagd  al hadden we 
graag wel wat meer vrijwilligers gehad.  
Het was prachtig weer en daardoor veel “kopers” .  
Bij sommige kramen hadden we graag wat meer hulp gehad. 
Maar dankzij de vrijwilligers, die er wel waren werd het toch een geslaagde 
rommelmarkt. 
Ook dit seizoen kan er weer aan vele activiteiten worden deelgenomen zoals:  
kaarten, sjoelen, actief bewegen, schilderen,  
dansen, handwerkcafé voor volwassenen (’s avonds) en voor de jeugd (’s middags), 
en ook is er weer mozaïeken en uiteraard volleybal op donderdagavond. We kunnen 
nog wel enkele nieuwe volleyballers gebruiken  
Op de agenda kan men zien wanneer de activiteiten plaats vinden. 
 
Wij als beheerders hebben besloten om er binnenkort mee te 
stoppen.  
Daarom plaatsen we nu een oproep voor leden die het beheer 
ook een aantal jaren zouden willen uitvoeren.  
Voor inlichtingen kun je altijd terecht bij de huidige beheerders: 
Anne Groen of Harm Akkerman. 
 
We wensen de leden een mooi winterseizoen 2014/2015 in de Skûle. 
De beheerders. 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd. 
 
Woensdag 18 september was een dag dat het schitterend mooi weer was. We waren 
benieuwd hoeveel kinderen er zouden komen om te handwerken. We moesten  met de auto 
naar de Skûle, omdat we tijdens de vakantieperiode de spullen bij ons thuis hadden 
opgeslagen. Alles werd weer uitgepakt en de werkjes op alfabet klaargelegd. Al heel snel 
kwamen de eerste kinderen enthousiast naar binnen. Ook mochten we weer een aantal 
nieuwe gezichten welkom heten. Iedereen ging snel aan de slag. Kruissteekjes leren maken, 
allemaal dezelfde kant op. Nynke heeft het vlot onder de knie. Kasper kwam met de thee en 
de limonade. Meisje kwam nog snel aanlopen, zij was het helemaal vergeten. Om 4 uur 
stappen Ledwina en Marije nog binnen “We kunnen precies nog een half uurtje mee doen”, 
was hun reactie. Fardau heeft haar pompoen klaar en gaat nu proberen om te breien. Het 
moet een witte kip worden. Ze zet 15 steken op en de eerste toeren worden gebreid.” 
Insteken, omslaan, draad doorhalen en af laten glijden, zo komen er twee toeren klaar. 
Intussen is Julia naar huis gegaan want om 5 uur begint de atletiek. Het is half vijf voor dat 
Weer erg in hadden, wat gaat die tijd toch snel als je lekker bezig bent. De eerste kinderen 
worden door pake, men of heit al weer opgehaald. Nog even samen de stoelen en de tafels 
op hun plaats brengen en klaar is alles. Nu naar huis. Op 23 oktober is er weer een 
handwerkcafé voor de jeugd, we kijken er naar uit. 
 
Gré en Kasper Bruens 
 
 
 
 
Nieuws vanuit het handwerkcafé voor volwassenen 
 
Als handwerkgroep zijn we weer aan een nieuw seizoen begonnen, ons vierde seizoen 
alweer. Op dinsdag 7 oktober waren de eerste dames er om 19.00 uur, want dat stond in de 
Singelkrant. We beginnen altijd om 19.30 uur, maar met een paar extra handen voor het 
zetten van de koffie en de thee is altijd prettig. De opkomst was vanavond goed en na wat 
nieuwtjes uitgewisseld te hebben gaan we aan de slag. We gingen een doosje bekleden, de 
stofjes moesten gestreken worden, meten hoe breed en lang het lapje moest worden. De 
bodem van het doosje moest getekend worden en geknipt, deze hebben we het laatste 
nodig. Het deksel laat je op de doos zitten en je plakt er precies tegen aan. Voorzichtig  zijn 
met de lijm en niet te veel aanbrengen. De rand van de karteltjes gaat als laatste precies 
over het randje stof van het begin. Dan flink aandrukken en klaar is dit. Nu heel netjes de 
stof over de bodem rondplakken. Wanneer er te veel ruimte in zit, knipjes geven en vlak 
strijken. Nu komt de bodem er in en er is niets te zien van de zoompjes. De doosjes zien er 
allemaal leuk uit. Er is nog tijd over om een kleinigheidje te maken. Een vierkant lapje wordt 
dubbelgevouwen, de korte kanten naaien. Dan weer open leggen en de naadjes op elkaar, 
twee kantjes naaien, wel een stukje open laten om het te kunnen keren. Nog versieren met 
een lintje of strikje en er is weer een leuk cadeautje klaar. Plonie had een olifant mee, 
gemaakt van twee washandjes en een gastendoekje, daar gaan we in januari mee aan de 
slag zag er erg  leuk uit. De volgende keer in november staat een sneeuwpop op het 
programma en in de maand december een engeltje gemaakt van kraaltjes. Corrie had in de 
zomer niet stil gezeten. Corrie liet ons een gebreide muis en een konijn zien, beide in een 
keer gebreid, wonderbaarlijk zo leuk. Annie had haar breiwerk mee. Gekleurde sokken van 
restjes, erg leuk. Het werd een gezellige avond. Tot in de maand november.     
 
Gré Bruens 
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Middag voor de vrijwilligers 
 

Ook dit jaar had het bestuur een middag georganiseerd voor de vrijwilligers van onze 
buurtvereniging. In de uitnodiging was te lezen dat de middag plaats zou vinden op 
zaterdag 4 oktober. Het was de bedoeling om op deze middag Dokkum te gaan 
verkennen middels een rondvaart en een stadswandeling. Ook zou er in een 
Dokkumer gelegenheid getrakteerd worden op koffie of thee met gebak. 
Na terugkomst in Drachten was nog een samenzijn in de Skûle ingeplant met “eten 
en drinken”. 
 
Zaterdag 4 oktober bleek een goed uitgekozen dag te zijn voor dit uitje met vrijwel 
onbewolkt en zonnig weer. Ook de temperatuur was goed. Misschien wel de laatste 
zomerdag van het jaar. 
De vrijwilligers, die zich bij Griet v/d Schaaf hadden aangemeld, kwamen rond één 
uur ’s middags samen bij de Skûle. We waren met ongeveer 30 mensen. Het was de 
bedoeling al carpoolend naar Dokkum te gaan. De chauffeurs kregen van 
medeorganisator Anne Groen een routebeschrijving naar een parkeerplaats aan de 
Harddraversdijk, de dichtstbijzijnde parkeerplaats ten opzicht van ons opstap- en 
vertrekpunt, “Het Admiraliteitshuis”.  
Rond één uur vertrokken we via verschillende routes naar Dokkum. In Dokkum 
aangekomen bleek de route naar de parkeerplaats, door het tijdelijk instellen van 
éénrichtingsverkeer in een straat, niet meer te kloppen. Voor enkele chauffeurs werd 
dit nog een lastig op te lossen probleempje.  
Maar toen iedereen zich verzameld had bij “Het Admiraliteitshuis” kon de inscheping 
in de rondvaartpraam plaatsvinden. Onder een warme zon staken we van wal. De 
praam werd bemand door een schipper, met schipperspet, en een stuurman. We 
maakten een vaartocht van ongeveer een uur langs de bolwerken van de stad, 
waarbij de schipper de nodige informatie en anekdotes over de stad vertelde, soms 
aangevuld door de stuurman. Mede door het prachtige weer werd het een plezierige 
en ontspannen vaartocht. 
Na de vaartocht was het tijd voor koffie of thee. In restaurant “De Posthoorn” werd 
daar in voorzien. We kregen er een lekker stukje oranjekoek bij.  
Na deze tussenstop stonden twee stadsgidsen ons op te wachten om ons in twee 
groepen te begeleiden tijdens de wandeling door de stad. Voor een deel voerde de 
wandeling door het zelfde deel van de stad als we al vanaf het water hadden gezien. 
Gelukkig gingen we ook langs menige bijzondere plek in de stad waar we nog niet 
geweest waren. Na een uur wandelen en luisteren naar de uitleg van de gids 
kwamen we terug bij “Het Admiraliteitshuis”. Hiermee was onze verkenning van de 
stad Dokkum afgerond en gingen we, via eigen gekozen wegen terug naar de Skûle. 
 
In de Skûle waren de tafels alreeds gedekt en werd het buffet opgediend. Na een 
drankje lieten we ons het buffet goed smaken. Er was soep, saté en verschillende 
salades. 
In zijn slotwoord memoreerde voorzitter Libbe van Es nog hoe belangrijk de 
vrijwilligers zijn voor onze vereniging. 
Rond acht uur ging een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts. De verwenmiddag 
voor de vrijwilligers was ten einde. 
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De rommelmarkt van 13 sept 
 
Mensen bedankt namens het bestuur voor jullie inbreng qua spullen. Het meeste was goed 
verkoopbaar zodat wat we na de rommelmarkt bij de kringloop af moesten leveren op twee 
aanhangers te vervoeren was. 
 
Het is altijd een prachtig schouwspel om de zien hoe de kopers die al vroeg komen bijna 
over de heg springen om op mijn signaal van start verkoop het veld op rennen om wat ze al 
gesignaleerd hebben te kunnen bemachtigen.  
Een storing hierin is dat er kopers zijn die menen proletarisch te moeten winkelen, we weten 
het, we zijn waakzaam maar toch gebeurt het als we even de andere kant op kijken. Jammer 
maar helaas en we laten ons plezier om met z’n allen een mooie dag te hebben hierdoor ook 
zeker niet ontnemen. We  hadden ook dit jaar weer prachtig mooi weer, we hebben een 
abonnement op het weer wat mede voor goede sfeer zorgt.  
 
De verkoop ging heel goed en de dames die de dubbeltjes en stuivers hebben geteld waren 
zeer tevreden over de opbrengst.  
 
Namens het bestuur nogmaals bedankt iedereen voor jullie inzet. 
 
Libbe 
 
Hieronder nog een korte impressie van een zeer geslaagde rommelmarkt 
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Sjoele in de Skûle, 
 
Het sjoelen is maandagavond op 22 september om half acht weer begonnen.  
 
Het aantal deelnemers was nog wat aan de krappe kant, maar ja wat wil je. 
De zomer was volgens de kalender al voorbij, maar Piet Paulusma had het alleen maar oog voor de 
mooie nazomerdagen die in het verschiet lagen. Vanaf nu zijn ook deze nazomerdagen zoekgeraakt en 
dan kan je met een gerust geweten en goedgemutst van de warmte en de gezelligheid in de Skûle 
genieten. 
 
Jullie treffen het want er is nog plaats voor minstens 5 extra deelnemers. Je hoeft geen test van 
bekwaamheid af te leggen, je kunt er zo aan meedoen met een goed humeur en wat gevoel voor de 
schijven komt je al vlug in het juiste ritme. 
 
Gewoon  achter op de Singelkrant in de agenda kijken en naar de Skûle om te sjoele. 
 
Even kijken en gelijk meedoen. 
 
Tot dan, 
 
Geertje  Rodenburg 
 

 
 
 

 
Mozaïeken 

Het mozaïeken is weer gestart op dinsdagavond 14 oktober 2014 om 
19.30. 
In oktober zijn er nog 2 avonden ( 21 en 28) en in november ook 3 
avonden ( 11, 18 en 25). 
Voor informatie kun je contact opnemen met Doetie Groen (Tel. 0512 
540473). 
Heb je interesse en/of vragen dan kun je altijd bellen. 
 
Leden kunnen zo 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. 
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Erelijst klaverjas competitie 2014/2015 
 
Na 2 spannende ronden zijn de voorlopige topscorers bekend. Nieuwe spelers zijn 
altijd welkom en kunnen gelijk meedoen voor de dagprijzen. Even een belletje naar 
G. Dijkstra 355470 of B. Tuinstra 530833 is voldoende voor een gezellige avond. 
 

Erelijst Klaverjasclub     " De Singels  "         2014- 2015 Per 29-09-2014

Plaats Totaal Naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 Totaal Vorige punten
1 10146 Elle 1077 1680 1435 1685 5877 4269
2 9908 Gerard 1592 927 1508 1206 5233 4675
3 9766 Willem 1372 1072 1040 1182 4666 5100
4 9681 Carien 1244 1072 973 1216 4505 5176
5 9632 Sjerp 1504 1183 826 997 4510 5122
6 9485 Johan 1310 900 1038 1287 4535 4950
7 9403 Baukje 1372 1202 1321 1097 4992 4411
8 9373 Dicky 1244 1183 1324 1267 5018 4355
9 9360 Tinie 1227 1202 1508 997 4934 4426

10 9338 Henny 892 1214 789 1206 4101 5237
11 9113 Aukje 612 1417 1096 1216 4341 4772
12 9059 Nico 798 1294 1435 669 4196 4863
13 8995 Henk 954 1680 839 669 4142 4853
14 8995 Janneke 1227 1294 789 1685 4995 4000
15 8877 Trea 954 1417 1455 988 4814 4063
16 8861 Beppie 1310 1150 973 1428 4861 4000
17 8810 Kees 4000 4000 4810
18 8739 Sale 1504 1214 839 1182 4739 4000
19 8316 Gretha 892 900 1096 1428 4316 4000
20 8265 Gré 920 927 1321 1097 4265 4000
21 8191 Jan K 1077 1001 826 1287 4191 4000
22 8014 Sjoerd 798 494 1455 1267 4014 4000
23 8000 Jisk 4000 4000 4000
24 8000 Jan ten H 4000 4000 4000
25 7934 Jan S 920 1001 1038 988 3947 3987
26 7827 Wim 612 1150 1040 866 3668 4159
27 7732 Anneke 1592 494 1324 866 4276 3456  
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Algemene ledenvergadering 2014. 
 
 
Op dinsdag 18 november bent u van harte welkom op de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
 
Om 20.00 uur gaan we van start in de Skûle. 
 
 
Agenda: 
 

1.  Opening 
2.  Vaststellen agenda 
3.  Mededelingen 
4.  Notulen ledenvergadering 2013 
5.  Jaarverslag algemeen 2013/2014 
6.  Jaarverslag financieel 2013/2014 (wordt op de vergadering uitgereikt) 
7.  Verslag kascommissie 
8.  Benoeming kascommissie 
9.  Begroting 2014/2015 ( wordt op de vergadering uitgereikt) 
10.  Bestuursverkiezing: 

 
Anne Groen            aftredend en herkiesbaar(alleen bestuur)        
Grietje van der Schaaf    aftredend en herkiesbaar 
 

            Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot de aanvang van de algemene 
            ledenvergadering aanmelden bij het bestuur. 
     11.  Verzekering vrijwilligers 
     12.  Rondvraag 
     13.  Sluiting 
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Jaarverslag seizoen 2013-2014. 
 
 

Het seizoen. 
 
 
 
Algemeen: 
 
 
Net als vorig jaar hebben we weer 6 bestuursvergaderingen gehad. Nico Harens heeft een jaar 
meegedraaid met het bestuur, maar is inmiddels verhuisd naar Dokkum en daarom afgetreden 
als bestuurslid. De ledenvergadering was op  12 november en er zijn vorig seizoen, volgens 
afspraak, 5 Singelkrantjes uitgebracht en gemaakt door onze nieuwe redacteur Kees Zijlstra 
met behulp van Folkert Oppersma. Folkert heeft met ingang van het nieuwe seizoen de hele 
redactie overgedaan aan Kees. Ook het rondbrengen van de krantjes naar de bezorgers heeft 
Kees overgenomen. 
 
 
Ook dit jaar heeft de Skûle weer een grote schoonmaakbeurt gehad. 
Het bestuur heeft, met behulp van enkele vrijwilligers, alles weer een goede beurt gegeven 
dus alles zag er weer “spic en span” uit! 
 
 
Activiteiten: 
 
Alle vaste activiteiten zoals er zijn: volleybal, sjoelen, klaverjassen, bewegen 55+, schilderen, 
mozaïeken, dansen, handwerkcafé voor de jeugd en voor volwassenen werden ook dit seizoen 
weer goed bezocht.  
Ook de St. Maartenoptocht naar Bertilla, de Kerstbingo en kinderspul waren weer een succes. 
Er waren weer 2 bloemschikavonden bij Foekje de Boer in Sunenz. De eerste keer werd er 
iets voor de Kerst gemaakt en de tweede keer iets voor Pasen. Onder leiding van Baukje is er 
nog een avond “tuintegel versieren” geweest. 
Het schaatsen is in de kerstvakantie niet doorgegaan maar wel in de voorjaarsvakantie. 
De nieuwjaarsbijeenkomst was weer erg gezellig, mede door het optreden van onze 
buurtgenoten Yke en Henry ( Sadwaende). 
 
 
Op 30 maart was er een tentoonstelling in de Skûle van de kunstwerken die door de schilders, 
mozaïekers en handwerksters zijn gemaakt. Waarschijnlijk mede door het mooie weer, viel 
het aantal bezoekers wat tegen. De middag werd muzikaal ondersteund door Tiety Smit en 
Anne en Doetie Groen. 
De vrijwilligersmiddag was in Eernewoude. Er werd binnen midgetgolf gespeeld en de 
middag werd afgesloten met een etentje. 
Op 13 mei heeft onze wijkagent, de heer Strijker in de Skûle  een voorlichting gegeven over 
inbraakpreventie. De avond werd bezocht door ongeveer 30 personen. 
De seizoensluiting, een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in Groningen, ging wederom niet 
door vanwege te weinig belangstelling. 
 

 



 13 

 
 
 

Kom vrijdag 12 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! 
 
 
 

Kinderspulweek 2014 
 
In een woord geweldig, het was voor iedereen een zeer geslaagde week, het weer werkte niet altijd 
mee maar dat mocht de pret niet drukken. We hopen dat iedereen het naar zijn zin gehad heeft en 
natuurlijk op een grote opkomst volgend jaar bij het kinderspul 2015. Als afsluiter voor iedereen de 
uitnodiging om mee te lopen in de St Maarten optocht naar Bertilla op dinsdag 11 november. 
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Sint Maarten optocht!!! 

 
Op dinsdag 11 november is er een 

lampion optocht in Bertilla! 
We verzamelen om 17:30 in de Skûle 
daarna lopen we gezamenlijk naar 

Bertilla, we hopen dat jullie allemaal 
komen met een mooie lampion. 

 
Tot dinsdag 11 november. 
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www.buurtverenigingdesingels.nl 
 

 
 
 
WWW.FACEBOOK.COM/SINGELSJEUGD 

 

 
Voor meer info kijk op onze Facebook pagina. 

WWW.FACEBOOK.COM/SINGELSJEUGD 
 
 
 
 

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


 16 

             

Verjaardagen 
       

 
 

November 
 
Martijn Have 13 november 
Eva Luters 17 november 
Mike Kramer 17 november 

        
        
 
  
 
       December 

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

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

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Hr. A. Groen / Hr. H. Akkerman   tel 540473 / 510859 
Kaarten     Mw. G. Dijkstra / Mw. B. Tuinstra  tel 355470 / 530833 
Sjoelen     Mw. G. Rodenburg    tel 513056 
Dansen     Mw. G. van der Schaaf    tel 520009 
Actief Bewegen 55+   Fam. W. Jongsma    tel 521026 
Handwerkcafé    Fam. K. Bruens     tel 511228 
Bingo      Bestuur      tel 532030 
Diversen    Hr. L. van Es     tel 532030 
Creatief     Mw. Y. Combee     tel 510917 
Schilderen    Hr. K. Bruens     tel 511228 
Mozaïeken    Mw. D. Groen     tel 540473 
Klusteam    Hr. N. Harens     njharens@gmail.com 
 
 

Jeugdwerk 
 
 
Algemeen     Nienke van Es      tel 0648568465 
Disco     Jeugdcommissie 
Kinderspul     Jeugdcommissie 
St.Maarten     Jeugdcommissie 
Vissen     Jeugdcommissie 
Schaatsen    Hr. L. Rodenburg     tel 513056 
 
 

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

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur       tel 532030 
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Activiteiten 

 
 Oktober 
 Maandag  20 Sjoelen   19:30 
 Dinsdag   21 Mozaieken  19:30 
 Woensdag  22 Schilderen  09:00 
 Donderdag  23 Handwerkcafe  15:00 
 Donderdag  23 Volleybal  20:30 
 Vrijdag   24 Actief Bewegen 55+ 09:00 
 Vrijdag   24 Dansen   19:30 
 Maandag  27 Bridge   13:00 
 Maandag  27 Klaverjassen  19:30 
 Dinsdag   28 Mozaieken  19:30 
 Woensdag  29 Schilderen  09:00 
 Donderdag  30 Volleybal  20:30 
 Vrijdag   31 Actief Bewegen 55+ 09:00 
 Vrijdag   31 Dansen   19:30 
 
 November 
 Maandag  3 Sjoelen   19:30 
 Dinsdag   4 Handwerkcafe volw. 19:00 
 Woensdag  5 Schilderen  09:00 
 Donderdag  6 Volleybal  20:30 
 Vrijdag   7 Actief Bewegen 55+ 09:00 
 Maandag  10 Bridge   13:00 
 Maandag  10 Klaverjassen  19:30 
 Dinsdag   11 St Maarten  17:30 
 Dinsdag   11 Mozaieken  19:30 
 Woensdag   12 Schilderen  09:00 
 Donderdag  13 Volleybal  20:30 
 Vrijdag    14 Actief Bewegen 55+ 09:00 
 Vrijdag   14 Dansen   19:30 
 Maandag  17 Sjoelen   19:30 
 Dinsdag   18 Alg. ledenvergadering 20:00 
 Woensdag  19 Schilderen  09:00 
 Donderdag  20 Handwerkcafe  15:00 
 Donderdag  20 Volleybal  20:30 
 Vrijdag   21 Actief Bewegen 55+ 09:00 

Maandag  24 Bridge   13:00 
 Maandag  24 Klaverjassen  19:30 
 Dinsdag   25 Mozaieken  19:30 
 Woensdag  26 Schilderen  09:00 
 Donderdag  27 Volleybal  20:30 
 Vrijdag   28 Actief Bewegen 55+ 09:00 
 Vrijdag   28 Dansen   19:30 
 
 December 

Maandag   1 Sjoelen   19:30   
 Dinsdag    2 Handwerkcafe  19:00 
 Woensdag  3 Schilderen  09:00 
 Donderdag  4 Volleybal  20:30 

Vrijdag   5 Actief Bewegen 55+ 09:00 
Maandag  8 Bridge   13:00 

 Maandag  8 Klaverjassen  19:30 
Woensdag  10 Schilderen  09:00 
Donderdag  11 Volleybal  20:30 
Vrijdag   12 Actief Bewegen 55+ 09:00 
Vrijdag   12 Dansen   19:30 
Maandag  15 Sjoelen   19:30 
Woensdag  17 Schilderen  09:00 
Donderdag  18 Handwerkcafe  15:00 
Donderdag  18 Volleybal  20:30 
Vrijdag   19 Actief Bewegen 55+ 09:00 
Maandag  22 Bridge   13:00 

 Maandag  22 Klaverjassen  19:30 
Woensdag  24 Schilderen  09:00 
Maandag  29 Sjoelen   19:30  

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