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Van de redactie,
Op vrijdag 16 december was de jaarlijkse kerstbingo, dit was een gezellige avond en hij werd dan
ook goed bezocht. De prijzen en de lekkere hapjes vielen goed in de smaak. De bingomeester
maakte er een leuk feest van.
Om het nieuwe jaar 2017 in te luiden was er op zaterdag 7 januari een nieuwjaarsreceptie. Het
was een geslaagde avond, alleen waren er meer mensen op de bingoavond. De muziek werd
verzorgd door de mooie klanken van ‘ De Keltic Moments’. Egbertien van Langeveld en Jan Masier
en deden dit erg leuk.
Er is was een geweldige wijnproeverij, de avond werd goed verzorgd. Er werden lekker wijnen
geproefd. Ook is er geschaatst in het nieuwe ijspaleis Thialf!
In het nieuwe jaar zijn er allemaal activiteiten gepland. Zoals op dinsdag 7 maart een
koffieochtend en de laatste dansavond op 10 maart! Zie voor meer activiteiten de agenda op de
achterkant van deze krant.
In samenwerking met MOS gaat Joyce inloopavonden organiseren voor de
jeugd van 12 tot 16 jaar. Deze avonden zijn op 1 maart, 5 april, 3 mei en 7
juni. Een mooi initiatief voor de oudere jeugd!
Daarnaast bestaat de buurtvereniging dit jaar 35 jaar en dit gaan we vieren
op zaterdag 10 juni! Houd deze datum vrij in uw agenda! Er staan leuke dingen op het
programma!
Door ziekte heeft Kees besloten om even geen redactiewerkzaamheden meer te verrichten voor de
Singelkrant. Een logische keuze en bij deze ook heel veel beterschap gewenst. Ik neem zijn
werkzaamheden tijdelijk over en ik wil Kees bedanken voor de goede overdracht.
Tot zover deze “Van de redactie”
Esther
Jaargang 35 – 5 nr 208
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor dinsdag 25 april 2017

Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
Weten jullie dat het dit jaar 35 jaar geleden is, dat onze buurtvereniging is opgericht, even
rekenen, dat was in 1982. De aanleiding was dat de melkboer Fedde Zwanenburg afscheid
nam van zijn wijk met zijn kleine elektrische melkkar. Op dat afscheid werden de plannen
gesmeed, een buurtvereniging kwam tot stand, een prachtig initiatief.
Het begon in de gemeenschapruimte van de school, later was er een noodlokaal. Wat op
de plaats van de Skûle stond. Weer veel later werd de Skûle ontwikkeld en gebouwd.
Diverse besturen hebben de vereniging laten voorbestaan. Er is veel vrijwilligerswerk
verricht wat ons tot deze 35 jaar heeft gebracht. Vanaf deze plaats wil ik iedereen nog
bedanken voor hun inzet door de jaren heen.
Maar tijden veranderen, helaas! We vroegen nu leden om een jubileum commissie te
vormen, maar ik weet dat een aantal mensen het hebben overwogen, maar uiteindelijk
kwam er geen jubileum commissie tot stand, dat stelde mij en mijn mede bestuurders wel
teleur.
Maar ondanks dat, zijn we zelf gaan nadenken. Verder op in de krant kunt u zien en lezen,
dat we een mooi programma hebben bedacht voor zaterdag 10 juni 2017. We reken ook
op veel deelname zodat ons initiatief wordt beloond. Daarnaast rekenen we op u om het
tot een succes te maken. Ook kunt u zich dan ook als vrijwilliger aanmelden bij mij.
Tot zover het jubileum, er zijn meer goede initiatieven. Joyce Meeter gaat met
ondersteuning van MOS inloop avonden voor de jeugd (12 tot 16 jarige) organiseren. Het is
een mooi initiatief om deze jongeren iets gezamenlijks aan te bieden.
We hebben nog een inloop avond gehad met voorlichting over wat het gebiedsteam
inhoudelijk doet. Het was een voorlichting en dat leverde een leuke discussie op. Jammer,
dat er naast een aantal bestuursleden maar 4 leden waren. De dames zijn nog wel in voor
herhaling, laat het weten of hier belangstelling voor is.
Op deze plaats wil ik ook Esther de Vries, ons meelopend bestuurslid, bedanken voor het
maken van deze krant, omdat onze vaste redacteur tijdelijk door ziekte is uitgevallen.
Kees, sterkte en beterschap.
Libbe van Es voorzitter a.i.

Bericht van de beheerders
Hoewel het herfstachtig weer is, terwijl ik dit stukje zit te schrijven. Hebben we al een
aantal mooie dagen gehad, wat aan de lente deed denken. Een beetje sneeuw hier en daar
en wat vorst maar echt een strenge winter hebben we niet.
We zitten al weer een tijdje in het jaar 2017, verschillende activiteiten zijn inmiddels
geweest en ook staan er nog een aantal op het programma.
Alles is in volle gang met nog een paar maanden voor de boeg en dan is ook dit seizoen
weer voorbij.
De tijd komt dat we straks hopelijk volop van de lente mogen genieten met alles wat in
knop komt en gaat bloeien. De natuur leert ons steeds weer hoe mooi deze kan zijn.
Actuele berichten zijn er niet, voor de activiteiten die nog komen is het advies, kijk
regelmatig op de website.
De beheerders Laura en Ymkje

Koffieochtend
In verband met toenemende belangstelling voor de “koffieochtend” gaan we dit weer
herhalen op 7 maart.
Vanaf kwart voor tien staat de koffie klaar in de Skûle. We verwachten weer een goede
opkomst.

Notulen algemene ledenvergadering op dinsdag 8 november 2016
 In de krant van december zijn de notulen niet volledig weergeven. Vandaar dat ze
nu opnieuw geplaatst worden.
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.

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.
Lammert R.
Is de ledenadministratie bij de penningmeester? Antw. Ja
Bij wie moet ik zijn voor overleg over het schaatsen. Bij Libbe.
Hoe zit het met de risico’s van mensen die rijden met hun auto’s voor
een buurtactiviteit? We zijn via de gemeente verzekerd.
Menno T.
Groeit het aantal leden van de buurtvereniging? Antw. Ja
Kan je je ook schriftelijk opgeven als lid? Dit wordt nog uitgezocht.
Kasper B.
Het gaat goed met de schildersploeg.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 21.45 en bedankt de
aanwezigen voor hun inbreng.

35 jarig jubileum buurtvereniging “de Singels”
Onze buurtvereniging bestaat dit jaar 35 jaar. Daarom heeft het bestuur besloten dat er op
zaterdag 10 juni een busreis wordt georganiseerd voor onze leden.
We gaan een bus tour door Grunnen doen, langs museum Frijlemaborg in Slochteren waar
we koffie drinken en daarna via een toeristische route naar Bourtange waar we nog iets
speciaals gaan regelen.
Om ongeveer 17.00 terug in Drachten.
Daarnaast is er voor de kleine jeugd op zaterdag 10 juni bij de Skûle een springkussen
met muziek.
Ook is er een goochelaar/clown aanwezig, die de kleintjes gaat bezighouden. Bovendien is
er gelegenheid om te schminken.
Voor de iets grotere jeugd proberen we een graffiti middag te regelen.
’s Avonds is er muziek van Gurbe Douwstra en D.J. Wibo Koehoorn
Ook wordt er een BBQ en/of een koud/warm buffet georganiseerd.
De kosten voor de deelnemers bedragen:
Busreis € 5,-- p. p.
Eten € 5,-- p. p. incl. enkele consumpties.

Opgaveformulier voor de busreis naar Bourtange
-----------------------------------------------------------------Naam…………………………………………
Adres…………………………………………
Tel. …………………………………………..
Gaat mee met …… personen.
Kosten € 5,-- p.p.
Inleveren bij Leo Kolkena samen met de vergoeding.
Zolang er niet is betaald, is er geen opgave.
Nog beter is digitaal opgeven bij:
desingelsbuurtvereniging@gmail.com en de vergoeding
overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v. busreis
Uiterlijk inleveren op 31 maart

Opgaveformulier voor het eten op 10 juni ’s avonds
--------------------------------------------------------------Naam…………………………………………
Adres…………………………………………
Tel. …………………………………………..
Doet mee aan de BBQ en/of warm buffet met …… personen.
Kosten € 5,-- p.p.
Inleveren bij Leo Kolkena samen met de vergoeding.
Zolang er niet is betaald, is er geen opgave.
Nog beter is digitaal opgeven bij:
desingelsbuurtvereniging@gmail.com en de vergoeding
overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v. BBQ
Uiterlijk inleveren op 1 mei

Het Schaatsen met BV de Singels in het nieuwe ijspaleis THIALF.
Ik ben zaterdag 5 november ‘16 op de opendag in THIALF geweest.
Kreeg er direct al weer zin in om in deze mooie accommodatie te gaan schaatsen.
Maar ja, mijn conditie was nog lang niet zoals het wezen moest.
Toch het Singelschaatsen voor de jeugd en leden ingepland in de kerst en
voorjaarsvakantie. De oproep in de Singelkrant van december j.l. gezet. Het past op
woensdag 4 januari en woensdag 22 februari.
Maandagmiddag 2 januari ben ik in THIALF gaan bekijken hoe alles in de vernieuwde hal
was geregeld met de kaartverkoop en de toegangspoortjes naar de baan.
Vier rijen dik tot buiten voor de ingang zo groot was de belangstelling.
Een uur in de wacht dat kun je de Singels schaatsgroep niet aandoen. Ze willen schaatsen
in plaats van in de rij staan wachten.
Als je van te voren een kaartje hebt, kun je zo langs de wachtende rij aan de kassa voorbij
en via de toegangspoortjes naar de ijsbaan.
Op dinsdag was de toeloop weer even groot. Advies van THIALF inlichtingen:
vanaf tien uur is de kassa open en kun je de benodigde toegangskaartjes kopen.

Woensdag 4 januari
‘s Morgens half twaalf zijn de benodigde toegangskaartjes door onze zoon Tibo aan de
kassa opgehaald. Het was daar toen nog betrekkelijk rustig.
Om vijf over half één zijn we vertrokken met 5 auto’s en 17 deelnemers van de Skûle naar
THIALF.
Om kwart over één door de toegangspoort naar de 400 meter baan of naar het
middenterrein met de 300 meterbaan, de shorttrackbaan en de krabbelbaan.
Tot half vier was het heel veel schaatsplezier!!
Voor woensdag 22 februari ’17 was de opgave te beperkt.
Ik heb de gezamenlijke Singels schaatsmiddag daarom afgelast.
Een ieder kan nu op eigen gelegenheid met het gezin of kennissen in deze
voorjaarsvakantie op het ijs van THIALF genieten.
Tot zover,
Met een vriendelijke en warme ijsgroet van Lammert Rodenburg.

Dansavond
Afgelopen tijd hebben we weer een aantal dansavonden gehad.
Zoals gewoonlijk altijd heel gezellig.
Op 27 januari hebben we Aline nog een keer uitgenodigd voor een opfrislesje.
Dit was erg geslaagd en we hebben alles weer goed door genomen.
Sietse heeft een paar dansen opgenomen op zijn telefoon.
Dus konden we thuis ook nog even aan de slag en natuurlijk
voor de laatste keer van dit seizoen. De laatste dansavond is op 10 maart.

Tiener inloopcentrum
Beste tieners uit de Singels!
Op 1 maart opent de Skûle haar deuren voor de jeugd!
We starten met een inloopavond voor tieners. Tijdens deze avond kun je gezellig met je
vrienden af spreken in het wijkcentrum de Skûle onder genot van een hapje en drankje.
Om erachter te komen of er behoefte is naar een inloopavond voor tieners, organiseren we
in het eerste half jaar van 2017 vier keer een inloopavond. Deze avonden zullen plaats
vinden op de eerste woensdag van de maand. Dus op woensdag 1 maart, 5 april, 3 mei en
7 juni. Van 19.00 tot 22.00uur. Na deze periode gaan we evalueren hoe het verder gaat
met de inloopavond voor tieners.
Wat is een inloopavond voor tieners? Een gezellige mogelijkheid om leeftijdsgenoten te
ontmoeten die bij jou in de buurt wonen. Er is koffie en thee aanwezig dus je kan altijd
even langs komen om op te warmen.
Op dit moment is het wijkcentrum niet ingericht voor tieners, maar tijdens de avond
proberen we het zo gezellig mogelijk te maken. Je kan lekker zitten, muziekje draaien,
gezellig kletsen en eventueel een spelletje spelen.
Wanneer er vraag naar is zullen er ook (sport)activiteiten en thema avonden georganiseerd
worden. Al het goede begint klein en er moet eerst gekeken worden hoeveel tieners er op
deze avond af komen.
Dus, lijkt jou dat wel gezellig?! Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Neem dan je vrienden en
vriendinnen mee naar de Skûle!
Meer informatie kun je vinden op de facebookpagina die speciaal is aangemaakt voor de
tienerinloop avond: Tiener de Singels. Like ons en blijf op de hoogte!
Hoop jullie snel te zien,
Groet Joyce

Handwerkcafé voor ouderen
Op ons program stond vanavond het maken van een deurstopper in de vorm van een uil.
Mevr. Jansen kwam bij ons met het idee. Wij mochten zelf lapjes meebrengen, zo niet Gré
had wel een voorraad lapjes mee.
Het was even afwachten hoeveel dames er vanavond aanwezig zouden zijn, het was
tenslotte nog kerstvakantie. Bij binnenkomst hebben we elkaar eerst een goed Nieuwjaar
toegewenst. De koffie en de thee stonden al klaar, dus beginnen maar.
De voorbeelden stonden klaar plus de lapjes en het
vulmateriaal en het zand. De patronen werden
uitgedeeld en de uitleg werd gegeven. Nu iedereen
aan de slag, patroon uitknippen op de stof leggen,
uitknippen en naaien. De punt extra steekjes geven,
stukje er af knippen en keren voor de snavel. Nu
deze licht vullen en bij de vouwlijn omklappen. De
onderkant rijgen en dan het lijf voor de helft vullen.
Nu een zakje zand er in en zo nodig nog wat vulling.
De rijgdraden aantrekken en dichtknopen. Nu de
bodem er op, deze bestaat uit een rond stukje
karton bekleed met stof van de uil. De stof rimpelen
en het karton er tussen, draden opspannen zodat
alles er mooi glad omheen zit. Nu vast naaien en
het is bijna klaar. De ogen er op van vilt en daarop
de wiebeloogjes gelijmd.
De snavel nog even vast zetten en klaar is het uiltje.
Tussentijds genieten wij ook van de koffie of thee
met een Nieuwjaarsrolletje. Dat was een traktatie
van Wieke Jansen, altijd lekker toch? De tijd vliegt
om, het is zo half tien en daarna alles weer
opruimen en de zaal aangeveegd. Wij zien terug op een geslaagde avond.
Op 7 februari mochten wij 8 dames begroeten. Deze avond gaan wij werken aan een poes
van ijzerdraad en wol. Een van de dames had een leuk voorbeeld en daar konden wij mee
aan de slag.
Het geraamte maakten wij van bruin draad, dusdanig dat wij later de wol er omheen
konden wikkelen. Te beginnen met de staart en zo naar de poten wikkelen en het laatste
stukje weven, je mag het bruine draad niet meer zien. Het draad buigen is nog en hele toer
want het is stug, maar met behulp van een tangetje en met extra geduld lukt het best. Is
de draad op dan gewoon weer met een nieuwe draad die er in gestopt wordt. De ene
heeft nog mooier garen dan de ander. Op deze manier ontstond een harige Angora poes.
Prachtig!!!
Voor de kop gebruikten wij piepschuim bolletjes. Eerst beplakken met dubbelzijdig tape en
dan wikkelen wij er een draad omheen, net zo lang tot alles bedekt was. Iedereen vordert
al aardig. Nu de kop tegen de oren plaatsen en zo al wikkelend vastzetten en de poes is
bijna klaar. De wiebeloogjes er op samen met de neus en de snorharen van ijzerdraad. Een
lintje om de hals en nu zien of hij op zijn vierpoten kan blijven staan. Na hier en daar wat
bijbuigen en de staart wat buigen staat de poes fier op zijn poten de wereld in te kijken.

Het was voor ons hard werken, even na half tien was alles klaar. Nu nog even alles op de
foto zetten, de zaal aan kant en dan naar huis. Een geslaagde avond.
In maart gaan we aan de slag met papier liniaal en potlood. Mevr. Wieke Jansen had leuke
voorbeelden. Dan gaan we aan de slag voor het voorjaar. De lente kan dan maar komen.
Gré Bruens-Rodenburg

Handwerkcafé voor de jeugd
Een prachtige winterdag was het deze derde donderdag in
januari 2017. Onze hulp, Mevr. Spoelstra kon vandaag niet,
daardoor bleven de naaimachines deze keer in de kast. Daar
kwamen de eerste kinderen al aan. Er was een jarige in ons
midden en wel Julia. Ik blijf maar een half uurtje, want er komt
visite en dan ben ik graag thuis. Er werd zo nog even hard
gewerkt. De telefoon ging en Julia, Sander en Kinke gingen
feest vieren.
Koen, onze gast, normaal achter de naaimachine, heeft het
werk van een punnikklosje van iemand anders afgemaakt. Het is een slang in twee kleuren
geworden. Maar wat nu? Wij gaan met Koen proberen of het haken wil lukken, maar dat is
best wel lastig voor de eerste keer, maar alle begin is moeilijk, de volgende keer maar weer
eens proberen.
Er worden weer veel draden in de naalden gedaan. Dat is voor de kinderen toch wel heel
lastig. Sommige werkjes groeiden als kool en er werd hard gewerkt door de kinderen. Dan
is het in een keer weer de tijd om op te ruimen, ouders komen hun kinderen op halen, ja
een uurtje is zo weer voorbij. Het was weer een gezellig uurtje, ook voor ons.
Op donderdag 16 februari hadden wij een drukke middag. Er kwamen veel kinderen onze
zaal binnen, en weer waren er nieuwe gezichten bij, daar zijn we heel blij mee. Wij hadden
er ook veel zin in, Christa en Plonie waren ook aanwezig en konden gelijk aan het werk.
Er werd weer fanatiek geborduurd, de rijtjes met kleurige kruisjes groeiden onder de
handen weg. Het is een plezier om daar naar te kijken. Ook de naaimachine komt weer op
een tafel bij de bar. Onze grote vriend Koen is helemaal gek van de naaimachine. Deze
keer moest hij plooitjes naaien in een lapje en dat gaat hem prima af, soms een beetje
scheef.
Thijmen heeft het kussentje klaar en vult deze en moet hem zelf dicht naaien. Het werd
hem even voorgedaan en hij doet het na, met onze hulp lukt het best. Rianne heeft ook
haar kussentje klaar en een voerinkje er achter, vullen en klaar is het. Nu weer aan een
nieuw werkje beginnen.
Thijmen wil graag het breien leren en daar gaan we insteken, omslaan, doorhalen en af
laten glijden, het lukt hem een beetje. Koen helpt hem ook nog even, het wordt vast nog
wel wat. Wij hebben deze middag 12 kinderen in de zaal gekregen en het is best wel
gezellig. Zij zijn allemaal druk bezig en hier en daar wordt er door ons bijgesprongen. De
limonade voor de kinderen en de thee voor ons ging er prima in. De kinderen worden weer
opgehaald, dus is het al weer de hoogste tijd. Iedereen hielp mee met het opruimen van
de zaal, de vloer even swifferen en met een tevreden gevoel gaan we weer huiswaarts. Het
was weer en gezellige middag.
Gré en Kasper Bruens

Huidige stand van het klaverjas seizoen 2016 - 2017

Erelijst Klaverjasclub " De Singels " 2016- 2017 Per 13-02-2017
Plaats Totaal Naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 Totaal Vorige punten
1 63071 Willem 945
789 1170 989 3893
59178
2 62945 Sjoerd 1046 1584 1187 1235 5052
57893
3 62323 Johan 1555 789 1013 1335 4692
57631
4 61593 Gerard
4000 4000
57593
5 61388 Baukje 1555 1149 1738 1235 5677
55711
6 61243 Nico
1348 1361 1051 1517 5277
55966
7 60571 Sjoukje A 945 1321 994
779 4039
56532
8 60472 Aukje
979 1584 616 1390 4569
55903
9 60130
Elle
1046 1405 1167 1517 5135
54995
10 59921 Henk
4000 4000
55921
11 59217 Jan S
1076 813 1127 993 4009
55208
12 59208 Tinie
1088 1005 1167 1105 4365
54843
13 59018 Jan K
979
850 1176 1099 4104
54914
14 58669 Jan t.H 1318 1149 1088 1335 4890
53779
15 58606 Carien 1269 1298 1738 1099 5404
53202
16 57973
Jisk
1348 1005 1187 1390 4930
53043
17 57427 Bert
4000 4000
53427
18 56840 Trea
788 1321 994 1105 4208
52632
19 56805 Sale
788
923
616
989 3316
53489
20 56747 Maja
4000 4000
52747
21 56530 Sjoukje H 1088 1298 1088 993 4467
52063
22 56204 Sjerp
1318 1361 1107 1251 5037
51167
23 56176 Beppie
4000 4000
52176
24 56059 Afra
4000 4000
52059
25 56022 Gretha 1466 1405 1013 854 4738
51284
26 55862 Wim
4000 4000
51862
27 55314 Dicky
1076 923 1127 1017 4143
51171
28 54368 Anneke 1269 813 1107 854 4043
50325
29 53809 Janneke 866
850 1170 1251 4137
49672
30 53320 Henny
4000 4000
49320
31
0
32
0
0

Verjaardagen

3
5
5
9
19
24

Maart
Yannick Beijaard
Tender Ketelaar
Sven Gildemeester
Thom van Balen
Jesse Kamans
Sybren Wedman

9
11
12
18
26
28

April
Sven Luters
Iris Klaibeda
Bjorn Rinsma
Elena Boeringa
Jeffery Reinders
Judith Merk

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!!!!!

Woordzoeker
Streep alle woorden weg en vind de verborgen boodschap!
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I I E E
N I E K
E J R I
T O S W
K K I K
E E R L
P L U T
U L E N
L L E N

Oplossing:____________________________________________________

biggetje
bloemen
bollen
gras
groeien
groen
kikkerdril
knollen
konijn
krokus
lammetje
lente
margriet
narcis
tulp
veulen
vlinder
weide
zaadjes

Contactpersonen voor de activiteiten
In “de Skûle”
Agenda, afspraken
Kaarten
Sjoelen
Dansen
Actief bewegen 55+
Handwerkcafé
Bingo
Diversen
Schilderen
Mozaïeken

Mw. Y Kort
Mw. L. Boon vd Meer
Mw. B. Tuinstra
Hr. Oosterhof
Mw. G. Rodenburg
Mw. G. van der Schaaf
Fam. W. Jongsma
Fam. K. Bruens
Bestuur
Hr. L. van Es
Hr. K. Bruens
Mw. D. Groen

tel 520481
tel 518474
tel 530833
tel 510646
tel 513056
tel 520009
tel 521026
tel 511228
tel 532030
tel 532030
tel 511228
tel 540473

Jeugdwerk
Algemeen
Disco
Kinderspul
St.Maarten
Vissen

Nienke van Es
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie

tel 0648568465

Sport
Algemeen
Volleybal
Schaatsen

Hr. L. van Es
Hr. A. Groen
Hr. L. Rodenburg

tel 532030
tel 540473
tel 513056

Rommelmarkt
Algemeen

Bestuur

tel 532030

Agenda
Maart
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
April
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Mei
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

1
2
3
6
7
7
8
9
10
13
14
14
16
17
20
21
21
22
23
24
27
28
28
29
30
31

Schilderen
9:00
Volleybal
20:30
Actief Bewegen 55+
9:00
Sjoelen
19:30
Actief bewegen 55+
13:00
Handwerkcafé volwassenen
19:30
Schilderen
9:00
Volleybal
20:30
Actief bewegen 55+
9:00
Klaverjassen
19:30
Actief bewegen 55+
13:00
Mozaïeken
19:30
Volleybal
20:30
Actief bewegen 55+
9:00
Sjoelen
19:30
Actief bewegen 55+
13:00
Mozaïeken
19:30
Schilderen
9:00
Volleybal
20:30
Actief bewegen 55+
9:00
Klaverjassen
19:30
Actief bewegen 55+
13:00
Mozaïeken
19:30
Schilderen
9:00
Volleybal
20:30
Actief Bewegen 55+
9:00

3
4
4
5
7
10
11
12
14
18
19
21
24
25
26
28

Sjoelen
19.30
Actief bewegen 55+
13:00
Handwerkcafé volwassenen
19:30
Schilderen
9:00
Actief bewegen 55+
9:00
Klaverjassen
19:30
Actief bewegen 55+
13:00
schilderen
9:00
Actief bewegen 55+
9:00
Actief bewegen 55+
13:00
Schilderen
9:00
Actief bewegen 55+
9:00
Klaverjassen
19:30
Actief bewegen 55+
13:00
Schilderen
9:00
Actief bewegen 55+
9:00

2
5
8
9
12
16
19
22
23
24
30

Actief bewegen
Actief bewegen
Klaverjassen
Actief bewegen
Actief bewegen
Actief bewegen
Actief bewegen
Klaverjassen
Actief bewegen
Actief bewegen
Actief bewegen

55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+

Let op! Volleybal wordt gespeeld in de sporthal ‘De Brekken’.

13:00
9:00
19:30
13:00
9:00
13:00
9:00
19:30
13:00
9:00
13:00

