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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 

 
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 

 
Mw. Ymkje Kort 

Erwtenland 10 tel. 520481 

Mw. Laura Boon vd Meer  

S.H. de Rooshof 27. Tel.nr: 518474 

 
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, 

 
Voor u ligt de Singelkrant van oktober, alweer de eerste buurtkrant van het seizoen 2015 – 2016. 

 
12 September is het nieuw seizoen weer geopend met de jaarlijkse rommelmarkt, een mooie succesvolle 

aftrap. Graag uw aandacht voor Stichting de Kleine Kracht, www.kleinekracht.com. Stichting Kleine 

Kracht verleent al meer dan 20 jaar de meest elementaire noodhulp aan mensen in absolute 
noodsituaties in het veelal nog in middeleeuwse omstandigheden verkerende Roemeens-Moldavië. Ook 

ondersteunen zij in deze regio enkele ziekenhuizen en scholen. De overgebleven goederen van de 
rommelmarkt zoals kleding en speelgoed zijn gedoneerd aan Stichting de Kleine Kracht. Verder helpen zij 

meerdere kansarme kinderen door middel van één of meer operaties weer een toekomst kunnen geven. 

 
Alle andere reguliere activiteiten weer gestart en de Skûle is weer volop in bedrijf. 

 
16 September is er door het bestuur en een aantal vrijwilligers een info avond georganiseerd, het doel 

was de bekendheid van de buurtvereniging te vergroten. Ondanks de mooie folder was de opkomst lager 

dan verwacht. Een aantal nieuwe aanmeldingen was een mooie bijkomstigheid.  Om de communicatie 
richting leden sneller te laten verlopen is besloten om een adressen database aan te leggen, hiervoor 

vragen wij u om uw medewerking door uw e mail adres op te geven, dit adres kunt u sturen aan 
k.zijlstra@eurlicon.nl. Wij zorgen in de toekomst voor nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten 

via de mail. 
 

Naast de laatste reguliere activiteiten staan er een aantal bijzondere op het programma. Noteer deze 

alvast op de kalender. 
 

 21 oktober, spijkerdorp 

 31 oktober, halloweendisco voor de jeugd 

 10 november, algemene ledenvergadering 

 11 november, St Maarten 

 18 december, kerstbingo 

 9 januari 2016, nieuwjaarsreceptie 

 
Er zijn plannen om eind 2015 een koffieochtend te organiseren, zijn er mensen met ideeën of voorstellen 

dan horen we dat graag. Er zijn een aantal dansavonden gepland, op 23 oktober, 27 november, 5 

februari en 11 maart, begin van deze avond om 20:30 in de Skûle. 
 

In de ideeën bus tijdens de info avond zijn een aantal interessante activiteiten naar voren gekomen 
waarover de komende winterperiode nagedacht zal worden. Hieronder een korte opsomming: 

 Oktoberfeest in kledendracht            

 Salsa lessen 

 Spelletjes avond 

 Met buurt team meedoen met Wampex 

 Gast sprekers politie buurtwacht oid 

 Boekenbespreek club 

 Mindfulness 

 Repair cafe 

 Zaalvoetbal 

 Smartphone instructie voor senioren 

 Boekenruilkast 

 
Namens de redactie nogmaals de oproep aan de gebruikers van de Skûle om af en toe een stukje voor 

de krant aan te leveren.  

 
Tot zover deze “Van de redactie” 

 
Kees 

 
Jaargang 33 – 6 nr 203 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 1 december 2015 

http://www.kleinekracht.com/
mailto:k.zijlstra@eurlicon.nl


 

 

 5 

 

 
 

 
 

 

 

 

Van de bestuurstafel. 

 

In de laatste krant van het vorig seizoen schreef ik dat de winter voorbij was en het 
voorjaar was begonnen en nu moet ik alweer schrijven dat de zomer voorbij is en dat de 
herfst is begonnen! Ik hoop dat iedereen een fijne zomer(vakantie) heeft gehad. 
Op vrijdag 5 juni hebben we de seizoensluiting gehad met een barbecue en muzikale 
ondersteuning van de Piipegaeltsje sjongers. Klaas had weer voor het vlees en salades  
gezorgd en het smaakte allemaal heerlijk! Er kwam helaas een stormachtig einde aan de 
barbecue want het begon verschrikkelijk hard te waaien. We hebben met zijn allen de 
partytenten zo snel mogelijk platgelegd zodat deze niet de lucht in gingen. Dat viel nog niet 
mee! We hingen met man en macht aan de touwen maar het is gelukt! We zijn toen 
noodgedwongen maar verder gegaan in de Skȗle. Het eten was gelukkig klaar dus konden 
de Piipegaeltsje sjongers hun optreden binnen vervolgen. Het was erg gezellig, jammer dat 
er niet meer leden van deze seizoensluiting hebben genoten. 
 
Zaterdag 12 september was de opening van het nieuwe seizoen met de rommelmarkt. Aan 
spullen geen gebrek, dank u wel daarvoor! Om half 10, een uur voordat de verkoop begon, 
stond het rondom de heg al vol handelaren die hier en daar al eens informeerden naar de 
prijzen van de door hun gespotte artikelen! Om een uur of 3 was alles wat over was weer 
opgeruimd en naar de Kringloopwinkel gebracht. Ondanks dat er veel handelaren waren, 
was het leuk geweest dat er wat meer buurtgenoten waren geweest. 
 
Als het goed is heeft u ergens in juli een flyer van de buurtvereniging in de bus gekregen 
(Wij zoeken jou..). Dit was een initiatief van Ton Verkley met enkele enthousiaste 
buurtgenoten en het bestuur om aandacht te vragen voor het probleem nieuwe 
bestuursleden te vinden voor onze vereniging. We hadden, in navolging hiervan, op 
woensdagavond 16 september een inloopavond in de Skȗle  voor mensen in onze buurt die 
de buurtvereniging nog niet kenden en eventueel voor een bestuursfunctie in aanmerking 
wilden komen. Er kwamen welgeteld 8 mensen op af. Wel zijn er een aantal ideeën 
geopperd voor nieuwe activiteiten dus we zullen kijken of hier belangstelling voor is en of 
we die kunnen realiseren. 
 
Het bestuur wenst u veel plezier bij alle activiteiten in dit nieuwe seizoen! 
 
Het bestuur. 
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Herhaalde oproep vacature bestuursleden 

 

 
 

 
 

 
Onze buurtvereniging is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden en penningmeester voor het 

nieuwe seizoen.  
Het bestuur organiseert activiteiten zoals de jaarlijkse rommelmarkt, de kerstbingo, seizoensluiting. 

Functie eis: 
- Plezier halen uit vrijwilligerswerk  

- Flexibel 

Denkt u aan deze eisen te voldoen en wilt u de vereniging mee helpen om te groeien Het bestuur 
vergaderd ongeveer 6x per jaar.  

 
DE HELE BUURT HEEFT BELANG BIJ EEN GOED BESTUURDE BUURTVERENIGING 
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Bericht van de beheerders. 

 

Zoals bij iedereen bekend is zijn Anne Groen en Harm Akkerman  gestopt met hun activiteiten als 
beheerder. 

 
Even voorstellen:  ik ben Ymkje Kort en sinds 1 september de nieuwe beheerder van de Skûle. 

Ben woonachtig in het Himsterhout en getrouwd met Rudi Kort, hij is voor sommige van de 

leden/buurt wel bekend. Door zelf een keer gebruik te maken van de Skûle las ik dat er nieuwe 
beheerders gezocht werden en inmiddels ben ik al aardig thuis in het reilen en zeilen ten aanzien 

van de Skûle. Ook is er een reserve beheerder: dit is mevrouw Laura Boon vd Meer.  
De gegevens van de nieuwe beheerders staan te lezen op de site en op de contactgegevens op 

pagina 2. 
 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en is op 12 september geopend met de jaarlijkse 

rommelmarkt. Dit was een geslaagde dag en we hadden er mooi weer bij. 
 

De vaste activiteiten gaan gewoon door zoals we gewend zijn en als er meer nieuws is worden deze 
op de website geplaatst. Het advies is dan ook om regelmatig even te kijken. 

www.buurtverenigingdesingels.nl  Actuele mededelingen zijn er verder niet en we hopen dat we een 

goed en gezellig nieuw seizoen tegemoet gaan. 
 

De beheerders. 
Ymkje en Laura 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Verslag Inloopavond 16 september in de Skûle 

 
Begin september is er op elk huisadres in de wijk de Singels een flyer van onze buurtvereniging 
bezorgd. In totaal 1400 stuks, met een voor zichzelf sprekende inhoud. Op de school de Tille is deze 
flyer nogmaals aan alle leerlingen uitgereikt om thuis nog een   keer bij hun ouders onder de 
aandacht te brengen, zodat de 16e september (niet te verwarren met prinsjesdag) een niet te 
missen kans zou worden.  
 
Er was samen met het bestuur een programma opgesteld voor de inloopavond op 16 september. 
Zoals een videopresentatie onder leiding van onze voorzitter de dhr. Libbe van Es. Er waren ook 
werkstukken tentoongesteld die leden hebben gemaakt (heel mooie). Ook was er voldoende 
gelegenheid voor vragen en discussie of gewoon kennismaken met buurtgenoten van de Singels. 
De koffie met cake was gratis.  
  
Op hoeveel belangstellende zouden we kunnen rekenen? (er waren tenslotte 1400 goed verzorgde 
flyers bezorgd, posters opgehangen, daar kon het niet aan liggen…) Mede hierdoor zouden er op 
z’n minst toch wel een 20 á 30 belangstellende buurtgenoten interesse tonen toch!!!? 
  
Maar helaas waren het er maar 8 (jammer na zoveel inzet). Waar bleef de rest de jeugd, de ouders, 
geen interesse?? De senioren, laat maar?? We hebben het al druk genoeg? Altijd hetzelfde?... 
Vergeten?. 
  
Met belangstellende buurtgenoten hebben we een goed gesprek gehad, waaruit heel goede ideeën 
en activiteiten kwamen.             
Enkele ideeën zijn: 

 het organiseren van info avonden met leuke thema’s of actuele onderwerpen (met 
bekende sprekers) van deze tijd, die ons alle aangaan of mooie reisverslagen presenteren.. 

 Wat dacht u van begeleiding en uitleg van computer/ ipad, hoe daar mee om te gaan? 
 Kookworkshops, tapa’s maken en gezellig samen eten? 
 Salsa avond voor ouders?  “salsa, tequila, curason..…muy bueno!” 
 Zaalvoetbal voor de sportievelingen. 
 Vissen voor de jeugd in de herhaling gooien? 
 Repaircafe. 
 Boeken en/of speelgoed ruilbeurs. 
 Kookworkshop, facilteiten kunnen gehuurd worden bij oa het paardencentrum. 
 Buurtteam Wampex 2016? 

 
We zien allemaal wel in dat een goed functionerende buurtvereniging van belang is in deze huidige 
maatschappij! De sociale omgang wie is wie kennen we elkaar nog?  Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen? Of denken we van ‘ja het zal wel, doe de deur maar dicht’.  
 
Om meer betrokkenheid te creëren in de eigen buurt zouden we zaken anders kunnen 
organiseren; kleinschalige buurtbijeenkomsten. 
 
De omgeving veranderd snel; hoe kunnen we gebruik maken van faciliteiten die van belang zijn 
voor de Singel omgeving voor de behoeften die er zijn in onze wijk.  
  
Voor de kinderen (en opgroeiende jeugd) zijn er voldoende activiteiten.  
Eén ervan is het handwerkcafé na schooltijd onder leiding van Gré en Kasper Bruens, (er komen er 
nog meer). We hebben ook met het jeugdbestuur gesproken, ook zij hebben moeite om hun 
activiteiten bezet te krijgen. De kinderdisco komt er binnenkort weer aan, deze wordt vaak wel 
enthousiast bezocht! 
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Algemene ledenvergadering 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 2015. 
 

 

Op dinsdag 10 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 2014 

5.  Jaarverslag algemeen 2014/2015 

6.  Jaarverslag financieel 2014/2015 (wordt op de vergadering uitgereikt) 

7.  Verslag kascommissie 

8.  Benoeming kascommissie 

9.  Begroting 2015/2016 ( wordt op de vergadering uitgereikt) 

    10.   Rondvraag 

    11.   Sluiting 
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Jaarverslag seizoen 2014 – 2015 

 

Het seizoen. 

Algemeen: 
 
We hebben 6 bestuursvergaderingen gehad. De ledenvergadering was op 18 
november, er zijn 5 Singelkranten uitgebracht, gemaakt door onze redacteur Kees 
en rond gebracht door de trouwe bezorgers.  
Folkert is gestopt met het rondbrengen van de krantjes naar de bezorgers  en Kees 
heeft deze taak van hem overgenomen.  
 
De Skûle heeft ook dit seizoen  weer een grote schoonmaakbeurt gehad met behulp 
van vrijwilligers en bestuursleden. 
 
Activiteiten: 
 
De vaste activiteiten zoals: volleybal, sjoelen, bewegen 55+, klaverjassen, 
schilderen, dansen, handwerkcafé voor de jeugd en voor volwassenen, de St. 
Maartenoptocht naar Bertilla, de kerstbingo en het kinderspul zijn allemaal prima 
verlopen. Het aantal deelnemers blijft constant, alleen zijn de danslessen op 13 
maart gestopt omdat er voor het nieuwe seizoen te weinig belangstelling was.  
 
Het mozaïeken was  afgelopen seizoen ook weer een vaste activiteit en er zijn weer 
leuke dingen gemaakt. 
Er is ook dit seizoen 2 keer een bloemschikavond geweest in Sunenz onder leiding 
van Foekje de Boer en daar zijn weer leuke stukjes gemaakt voor de kerst en 
pasen. 
 
Het schaatsen is deze keer ook doorgegaan. Lammert is met 14 personen en 
begeleiders naar Thialf geweest.  
 
De nieuwjaarsbijeenkomst was gezellig alleen had de muziek wat vrolijker gekund.  
 
Koffieochtend voor ouderen: behalve de fam. Bruens niemand geweest 
 
Voorlichtingsavond zorg door Buurtzorg en Zorg Intens werd door ongeveer 40 
personen bezocht. Volgens bezoekers een nuttige avond. 
 
Back to the sixties met deejay Pieter Postma was ook een geslaagde avond alleen 
viel het aantal bezoekers zwaar tegen. 
 
De vrijwilligersmiddag was deze keer in Dokkum. We hadden een rondvaart en een 
stadswandeling door deze mooie stad met als afsluiting een koud buffet in de 
Skȗle. 
 
De seizoensluiting, een barbecue met een optreden van de Pipegaeltsjesjongers 
was ook een geslaagde avond met mooi weer tijdens het eten maar een 
stormachtig einde! 
 



 

 

 11 

 

Sjoelen 

Het sjoelen is maandagavond op 7 september om half acht weer begonnen.  

 

Het aantal deelnemers was voldoende om met vier personen drie bakken te bespelen, maar ja 

wat wil je de Skûle zaal is groot genoeg voor een extra tafel met een sjoelbak. 

 

De zomer lijkt al voorbij, want Piet Paulusma praat nog over de mogelijk nog komende  

nazomerdagen. Dus kun je nu met een gerust geweten en goedgemutst van de warmte en de 

gezelligheid in de Skûle genieten. 

 

Jullie treffen het want er is nog wel plaats voor een 4-tal extra deelnemers. Je hoeft geen test 

van bekwaamheid af te leggen, je kunt zo meedoen. Met een goed humeur en wat gevoel 

voor de schijven komt je al vlug in het juiste ritme. 

 

Gewoon  achter op deze Singelkrant de agenda bekijken en naar de Skûle om te sjoele. 

Langs komen en meedoen om het te proberen kan ook. 

 

 

 

 

 

 

Tot dan dan maar,  

 

Geertje  Rodenburg  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oudekerkzoutkamp.nl/wp-content/uploads/2013/06/sjoelen-300x275.jpg&imgrefurl=http://www.oudekerkzoutkamp.nl/events/event/sjoelmiddag-avond&h=275&w=300&tbnid=F9hWWqtJ3uY1LM:&docid=l3bqBM7N011h4M&ei=a-kQVuuCN4a1UbSwmegD&tbm=isch&ved=0CIgBEDMoTDBMahUKEwir5OrtuKjIAhWGWhQKHTRYBj0
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Erelijst klaverjascompetitie 2015 - 2016 
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Huttenbouwen in het Spijkerdorp      

 

 

 

      
 

In de herfstvakantie organiseert het bestuur en de jeugdcommissie een spijkermiddag in de 

avonturenspeelplaats Spijkerdorp. 

 

 

We vertrekken om 13:30 uur vanuit de Skûle. 

 

Leden en kinderen van leden mogen gratis mee. Niet leden betalen €2,00 

 

Om het vervoer te regelen, kunt u bij de opgave aangeven of u met uw auto naar het 

Spijkerdorp wilt rijden. 

 

Deelnemers, begeleiders en chauffeurs kunnen zich tot en met 18 oktober 2015 opgeven 

voor deze spijkermiddag op 21 oktober 2015 

 

 

Kees Zijlstra, Zuiderhogeweg 99, (tel. 542956) 

 

 

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

== 

+ Opgavestrook voor de spijkermiddag op 21 oktober 2015 + 
=================================================================

== 

 

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

 

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

 

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

 

Geeft zich wel/niet op als chauffeur/begeleider 

 

Deelnemers   ...........,  ............,  .............., ............., 
 

 

https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c84e35c6113175:0x6a91d8e4ea3f375a!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D113826918927447357932%26id%3D6113466940687990706%26target%3DPHOTO!5shuttenbouwen+-+Google+zoeken&sa=X&ved=0CJMBEKIqMA1qFQoTCM_ogte7qMgCFYu4Ggodp3QN7g
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Het jaarlijkse kinderspul 

 

Eindelijk was het weer zo ver. Het jaarlijkse kinderspul aan het einde van de zomervakantie, 

dit jaar gingen de kinderen en natuurlijk de vrijwilligers o.a vissen, huttenbouwen, de 

waterspellen, de spelletjes avond en natuurlijk de disco.  

 

 

 

 

 

Donderdag 13 augustus om 10:00 gingen wij met zijn 

allen vissen. De kinderen hadden hun eigen hengel 

meegenomen. Voor dat we naar de steiger bij de Albert 

Heijn gingen kregen de kinderen een klein introductie 

filmpje met belangrijke tips over het vissen. Bijv. hoe je 

de maden aan de haak moest doen. Toen we aan kwamen bij de steiger gingen de kinderen 

al snel vissen. Na een tijdje was er een al een vis gevangen. Er werd gepraat en gevangen. 

De kinderen kregen snoep en drinken tussen door en gingen weer verder met vissen. Om 

12:00 was het al weer zo ver, het vissen was weer afgelopen.  

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

In de middag waren we weer aangekomen bij de 

waterspellen, een zeepbaan, sponzen trefbal, flessenvoetbal 

en voor de kleintjes een zwembad en een waterbaan. Er was 

muziek en natuurlijk drinken. Als je nat werd was het niet 

erg want het was lekker warm weer. Rond half 4 was het afgelopen en de kinderen gingen 

weer naar huis.  

 

Natuurlijk hadden we in de avond nog een programma. We gingen met zijn allen naar de 

kloosterberg om daar het douanespel te doen. De briefjes met goud en diamanten werden 

naar douane gebracht en als je geluk had werd het niet gevonden.  

 

Vrijdag 14 augustus om 10:00 gingen de kinderen acrogym doen. Er werd gesprongen op de 

trampoline, estafette gelopen, slingeren aan een touw en nog veel meer. Er werden trucjes 

gedaan door de kinderen en de begeleiding zelf. 

 

De disco was het laatste op het programma. Het 

podium stond klaar en om 19:00 begon het feest. 

Er was muziek, dans, er werd gezongen en 

gezeten. Er werd gezongen op André Hazes, het 

vliegerlied, kuikentjes dans.  

 

Het was een geslaagde week en namens alle 

vrijwilligers. Bedankt! 
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Ouderverenging OBS de Tille 

 

Beste buurtbewoners, 

 

Graag brengen wij u op de hoogte wat er allemaal 

gaande is op het schoolplein van OBS de Tille.  

 

Afgelopen jaren zijn de speeltoestellen op het plein aanzienlijk 

achteruit gegaan. School heeft erg zijn best 

gedaan om de toestellen te laten maken 

maar de leverancier is failliet gegaan.  

 

Reden voor de school om opzoek te gaan 

naar een oplossing…. 

 

Het schoolplein is een openbaar plein, dit 

houdt in dat de kinderen uit de buurt er 

na schooltijd ook gebruik van mogen 

maken. Mede hierdoor wordt het zoeken 

naar een oplossing moeilijker, want wie 

draait er op voor de kosten. De gemeente 

Smallingerland of OPO Furore (openbaar 

primair onderwijs)? 

School is druk bezig om de kosten in kaart te brengen en is volop 

in gesprek met de gemeente.  

 

Met z’n allen willen wij er een mooi nieuw schoolplein van 

maken waar ook uw kinderen nog lang van kunnen genieten. 

Wij zouden u dan ook willen vragen om een oogje in zeil te 

willen houden. 

Want het zou toch zonde als alles zou worden vernield…!! 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom school houden wij u 

graag op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ouderverenging OBS de Tille 
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Halloween disco 

 

Op zaterdag 31 oktober is het dan 
eindelijk weer zo ver. We hebben dan 

weer een  
 
Kom van 19.00u-21.00u met z’n allen 
verkleed naar de Skûle. 
 
Dan maken we er weer een spookachtige 
avond van! 
 
Tot dan, het jeugdbestuur. 
 
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=halloween&view=detailv2&&id=D6CE003BA1C47D98BF0EAEB2D04BDDFA5AF9F3F6&selectedIndex=161&ccid=uUjere67&simid=608047080696776631&thid=OIP.Mb948deadeebb08785aee6dd5bd231233o0
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Sint Maarten 

 

!!!Sint Maarten optocht!!! 

 
Op woensdag 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. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=sint+maarten&view=detailv2&&id=633F5635F972B214CCAFE02819D22921C71EE023&selectedIndex=351&ccid=e%2bD5sVm6&simid=608010423149920558&thid=OIP.M7be0f9b159ba4669d2998f433f809158o0


 

 

 18 

             

Verjaardagen. 

 

Oktober 
Nynke Hovenga 10 oktober 

Ledwina Boonstra 23 oktober 

Jeffrey de Boer 30 oktober 
      

 

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   Mw. Y Kort     tel 520481 

     Mw. L. Boon vd Meer    tel 518474 
Kaarten    Mw. G. Dijkstra    tel 355470  

   Mw. B. Tuinstra    tel 530833 
Sjoelen     Mw. G. Rodenburg              tel 513056 
Dansen     Mw. G. van der Schaaf   tel 520009 
Actief bewegen 55+   Fam. W. Jongsma              tel 521026 
Handwerkcafé    Fam. K. Bruens              tel 511228 
Bingo      Bestuur               tel 532030 
Diversen    Hr. L. van Es               tel 532030 
Creatief    Mw. Y. Combee              tel 510917 
Schilderen    Hr. K. Bruens               tel 511228 
Borduren    Mw. C. van der Kuip              tel 532030 
Mozaïeken    Mw. D. Groen               tel 540473 
Klusteam    Hr. N. Harens                   njharens@gmail.com 
 
 

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

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

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur           tel 53203 
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Agenda 
 
Oktober

Donderdag 1 Volleybal 20:30

Vrijdag 2 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 5 Sjoelen 19:30

Dinsdag 6 Handwerkcafe volw 19:30

Woensdag 7 Schilderen 09:00

Donderdag 8 Volleybal 20:30

Vrijdag 9 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 12 Klaverjassen 19:30

Woensdag 14 Schilderen 09:00

Donderdag 15 Handwerkcafe jeugd 15:00

Donderdag 15 Volleybal 20:30

Vrijdag 16 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 19 Sjoelen 19:30

Woensdag 21 Schilderen 09:00

Woensdag 21 Spijkerdorp 13:30

Vrijdag 23 Actief bewegen 55+ 09:00

Vrijdag 23 Dansen 20:30

Maandag 26 Klaverjassen 19:30

Woensdag 28 Schilderen 09:00

Donderdag 29 Volleybal 20:30

Vrijdag 30 Actief bewegen 55+ 09:00

Zaterdag 31 Jeugd disco 19:00

November

Maandag 2 Sjoelen 19:30

Dinsdag 3 Handwerkcafe volw. 19:30

Woensdag 4 Schilderen 09:00

Donderdag 5 Volleybal 20:30

Vrijdag 6 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 9 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 10 Algemene ledenvergadering 20:00

Woensdag 11 Schilderen 09:00

Woensdag 11 St Maarten 17:30

Donderdag 12 Volleybal 20:30

Vrijdag 13 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 16 Sjoelen 19:30

Woensdag 18 Schilderen 09:00

Donderdag 19 Handwerkcafe jeugd 15:00

Donderdag 19 Volleybal 20:30

Vrijdag 20 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 23 Klaverjassen 19:30

Woensdag 25 Schilderen 09:00

Donderdag 26 Volleybal 20:30

Vrijdag 27 Actief bewegen 55+ 09:00

Vrijdag 27 Dansen 20:30

Maandag 30 Sjoelen 19:30

December

Dinsdag 1 Handwerkcafe volw. 19:30

Woensdag 2 Schilderen 09:00

Donderdag 3 Volleybal 20:30

Vrijdag 4 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 7 Klaverjassen 19:30

Woensdag 9 Schilderen 09:00

Donderdag 10 Volleybal 20:30

Vrijdag 11 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 14 Sjoelen 19:30

Woensdag 16 Schilderen 09:00

Donderdag 17 Handwerkcafe jeugd 15:00

Donderdag 17 Volleybal 20:30

Vrijdag 18 Kerst bingo 20:00

Maandag 21 Klaverjassen 19:30

Woensdag 23 Schilderen 09:00

Maandag 28 Sjoelen 19:30

Woensdag 30 Schilderen 09:00

LET OP !!!!

Volleybal wordt gespeeld in sporthal "de Brekken"

Alle andere activiteiten in "de Skûle"  


