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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
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Van de redactie, 

Omdat de buurtvereniging 35 jaar bestaat, hebben we besloten om deze krant speciaal aan te 
bieden, namelijk in een stoffen tasje. De mensen die de digitale krant krijgen,  krijgen dit tasje 
ook. Helaas kon de pentekening van de Skûle er niet op worden afgebeeld. Maar dat mag de 
pret niet drukken. Wij hopen dat u deze tas gaat gebruiken. 
 
We vieren dit 35 jarig jubileum op zaterdag 10 juni!  
Hierbij hopen we op mooi weer! We hebben leuke dingen  
georganiseerd, wat u allemaal kunt lezen in deze krant.  
Wij hopen u allemaal te mogen zien op ons jubileum!  
 
Voor kinderen tot 10 jaar organiseren we een  
kleurwedstrijd. We hebben 3 leeftijdscategorieën en  
voor elke categorie 3 leuke prijzen. Voor de kleurwedstrijd 
hebben we gekozen voor de mooie pentekening van de 
Skûle. Voor iedereen die ouder is dan 10 jaar hebben we  
een leuke prijspuzzel. Ook hier zijn 3 prijzen te winnen. 
 
Het seizoen van de buurtvereniging loopt op zijn einde.  
Er zijn leuke dingen georganiseerd, wat allemaal te lezen is in deze krant. 
 
In september beginnen de meeste activiteiten weer. Ook ga ik zelf een nieuwe activiteit 
organiseren. Het heet „Samen Spelen‟. Het is voor ouders met kinderen van 0 t/m 4 jaar.  
Eén keer op een vrijdagochtend in de maand wordt dit georganiseerd. In dat uurtje kunnen we 
gaan dansen, muziek maken en de kinderen kunnen met elkaar spelen. 
 
Onze jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 23 september. De flyer komt t.z.t. bij u in de 
brievenbus. 
 
De volgende krant wordt in september gemaakt. Wie deze gaat maken is nog niet helemaal 
bekend. Bij deze wil ik Kees nogmaals beterschap wensen. 
 
Graag tot zaterdag 10 juni op ons jubileumfeest!  
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Esther 
 
Jaargang 35 – 5 nr 209  
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor dinsdag 26 september 2017  
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Van de bestuurstafel  

 
 
 
Buurtgenoten 
 
We vieren binnenkort ons 35 jarig jubileum en hebben daarvoor een busreis voor de leden 
georganiseerd. De busreis gaat door, maar de belangstelling voor de busreis is tot nu toe 
niet erg groot. Daarom hebben we de inschrijving verlengd tot 1 juni 2017. Misschien zijn 
er leden die vergeten zijn zich aan te melden en daarom krijgen ze nu nog een kans.  
 
Ook kun je je nog aanmelden voor de BBQ tot 1 juni. Voor de jeugd worden op 10 juni ook 
activiteiten georganiseerd. Zie verderop in de Singelkrant. ‟s Avonds is er muziek van Gurbe 
en d.j. Koehoorn 
 
We hebben geprobeerd om onze buurtvereniging uit te breiden met leden uit de Peppel en 
hiervoor flyers rondgebracht en een inloopavond georganiseerd. 
Dit was helaas geen succes want er kwamen slechts 2 mensen op deze avond. 
En tot nu toe heeft niemand zich aangemeld.  
 
Wat staat er nog te gebeuren naast het jubileum: 16 mei schoonmaakavond van de Skûle.  
Na het jubileum is dit seizoen voorbij. 
 
Het volgende seizoen houden we de rommelmarkt op 23 september 2017 vanaf 10.30 uur. 
 
We proberen weer een aantal dansavonden te organiseren in seizoen 2017/2018 met 
hopelijk een goede opkomst. 
 
We proberen een extra schildersgroep een kans te geven omdat er een wachtlijst is voor 
“nieuwe” schilders. De huidige groep kan niet groter. 
 
Esther de Vries organiseert volgend seizoen enkele gezellige ochtenden voor ouders met 
jonge kinderen.  
 
 Wij wensen alle leden veel plezier bij het jubileum op 10 juni. 
  
Als er mensen zijn met ideeën voor het volgende seizoen dan horen we dat graag via het 
bestuur of via de ideeënbus op website (www.buurtverenigingdesingels.nl)  
 
Het bestuur 
 
   
 

 

 

 

 

 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Bericht van de beheerders 

 
 
Hallo medeleden en wijkbewoners, 
 
Zo sta je aan het begin van het seizoen en zo is het alweer voorbij. 
 
Gelukkig is het afgelopen jaar wat betreft de Skûle weer goed verlopen.  
Zo hier en daar met een potentiële huurder nog wel eens een verschil van inzicht wat 
betreft de regels die er zijn, maar gelukkig zitten de beheerders op één lijn, zodat wij dit 
eensgezind hebben opgepakt. 
 
Wij zijn er trots op dat de Skûle er nog steeds zo mooi bij ligt en doen ons best dat zo te 
houden. 
Graag roepen wij jullie dan ook op voor de jaarlijkse schoonmaak op dinsdagavond 16 
mei. We beginnen om 19.00 uur, maar wie wat later komt kan natuurlijk altijd mee aan de 
slag. Overigens is dit een zeer gezellig gebeuren met natuurlijk koffie of thee met wat 
lekkers erbij. 
Geef u op of kom spontaan, want vele handen maken licht werk. 
 
In de maand juni wordt de vloer van de Skûle opgeknapt, ook daar zijn wij blij mee. 
Tevens worden binnenkort de voorzieningen voor minder validen afgemaakt. 
 
Laten we met elkaar trots zijn op wat de buurtvereniging betekent in een wijk. Er zijn niet 
veel buurtverenigingen meer. 
In deze tijd van “participatie” is er op termijn voor de ouderen in onze samenleving niet 
veel ruimte en opvang meer. Dan kan het buurthuis een vervangende rol spelen. 
We zien dit op de koffieochtenden en het bewegen voor ouderen. Hier wordt ruimschoots 
gebruik van gemaakt. Het sociale aspect is van belang. 
Daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om u allen te vragen: Zijn uw buren al lid 
van de buurtvereniging? Willen zij lid worden? Het is een vraag waard dunkt me. 
 
Rest mij u te vragen eens na te denken wat u voor de buurtvereniging zou kunnen 
betekenen. 
 
Wilt u een keertje ergens mee helpen? Gaarne! 
 
Wilt u met ons meedenken over activiteiten?  
Gaarne! 
 
Wilt u in het bestuur?  
Gaarne! 
 
In deze Singelkrant staan zoals altijd namen, 
telefoonnummers, huis- en e-mailadressen. 
Meer info?:  iedereen is bereid deze te verstrekken. 
 

Stiekem hopen wij van u te horen    
 
Groetjes van de beheerders 
Ymkje en Laura 
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Handwerkcafé voor de jeugd 

Op 16 maart was het mooi weer om buiten te spelen, maar wij werden verrast door een 
gezellige groep kinderen. De kinderen gingen lekker vlot aan het werk, ook deze keer 
waren er nieuwe gezichten aanwezig. Dus er werden weer heerlijk kruissteekjes gemaakt. 
Voor de een ‟n uitdaging en voor de ander kijkt er moeilijk naar. Maar met veel geduld en 
oefening staan na afloop de eerste rijtjes kruissteekjes op het stramien.  

 
Meerdere kleurtjes maken het een vrolijk geheel, een bonte 
bloementuin. Een gelukspoppetje is binnen een uur klaar, en 
gaat mee naar huis. Twee speelkonijnen hebben Koen en ik 
bijgevuld en Koen heeft het weer netjes dicht genaaid. Nu wil 
Koen nog proberen te haken, wij hadden daar een mooi boekje 
voor, het begin is er. Rianne leert nu breien, de tijd vliegt, dus 
de volgende keer maar weer proberen.  
 
 

Onze hulpen helpen ons geweldig, wij kunnen niet meer zonder hen. Er werd weer thee en 
limonade geschonken en drop van een oma die haar kleinkind op komt halen. Het is dan 
ook zo maar tijd, de vaders helpen weer met de tafels, en de kinderen met de stoelen. 
Alles gaat weer in de kast, en wij naar huis, met een goed gevoel van binnen. Een fijne 
middag!!! 
 
Het was een stralende dag op donderdag 20 april. Daar kwamen de eerste dames binnen 
gerold met lichtjes in de wielen. Over de schoenen rollen en dan lopen rollen, best hard. 
Het was de laatste keer van dit seizoen. Er werd weer fanatiek gewerkt. Wij mochten ook 
weer een nieuw meisje begroeten, wilde graag meedoen. Eerst werd het haar voorgedaan 
en na wat oefenen en een paar aanwijzingen was er zo maar een rijtje vol.  
 
Nieuwe kleurtjes maken het borduren best spannend. Benthe was bijna klaar, nu achter de 
naaimachine en zelf de voering er achter genaaid met een beetje hulp. Nu keren en vullen 
en dan dichtnaaien en klaar is het speldenkussen. Nu punniken, dat is toch wel lastig, dan 
ineens is alles er weer van af, jammer maar in september een nieuwe kans.  
 
Kinke wilde graag haar kussentje ook klaar hebben. Borduren bij 
het leven, ja hoor ook klaar, achter de naaimachine, keren, 
vullen en dichtnaaien en hup klaar. Precies op tijd. Er werden al 
weer kinderen gehaald. Sander is net een snelle Jelle, hij 
borduurt of zijn leven er van af hangt, hij haalt een stuk draad 
en ik draai mij om en daar is hij al weer, kostelijk. Rianne 
probeert het breien onder de knie te krijgen. Ze heeft al een 
heel stuk en nog steeds 10 steken. Reuze knap.  
 
Heerlijk als wij geholpen worden om alles weer op te ruimen. Tafels stoelen en netjes hoor 
door de jeugd. Dan nog even met de rollende schoenen een draaimolen maken en naar 
huis. Het was weer een gezellige middag. Dank aan onze trouwe hulpen, Christa en Plonie.   
 
Op donderdag 21 september gaan wij weer van start met een nieuw seizoen, voor ons 
het 12e seizoen, maar wij doen het met liefde. 
 
Gré en Kasper Bruens,      
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Handwerkcafé voor ouderen  

Op 7 maart, de avond voor de lente stond bij ons het maken van de kaarten met een 
vogelhuisje op het program. Wieke Jansen legt uit wat de bedoeling is. Er kan gekozen 
worden uit grootte en kleur. Het papier is aanwezig en ook de papiersnijder van Plonie.  
 
Het gaatje komt er mooi uit en je mag het huisje ook nog versieren. Een mooie dakrand 
van een afstekende kleur, een onderrand en natuurlijk vogeltjes. Het is een mooi gezicht 
dat iedereen zo gezellig bezig is. Sommige hebben wel twee kaarten gemaakt. Het geheel 
is een bonte verzameling geworden. De thee of koffie met koek gaat er best in. Vanavond 
waren wij met elf dames, een gezellige groep dus. 
 
Stom verbaasd waren wij toen Pippie Langkous in ons midden verscheen. Een van de 
dames had zich verkleed, alles zelf gemaakt, het was echt geweldig. Zelfs de sproeten 
ontbraken niet. Nu weer opruimen, wij kunnen terug zien op een geweldige avond. 
 
Op 5 april hadden wij de laatste handwerkcafé van dit seizoen. Sanne verzorgde deze 
avond. Wij maken een beertje van een gastenhanddoekje. Er moest worden gevouwen, 
gerold en gedraaid. En in eens hadden wij de slag te pakken. Ja, op een You Tube filmpje 
lijkt alles zo eenvoudig en gemakkelijk. Hup hup, hup en klaar is het. Maar her duurt wel 
even wat langer, en toch de aanhouder wint.  
 
Met een elastiekje voor de kop. Loom 
elastiekje voor de oren, lintje om de hals en 
klaar is het beertje. Het tweede beertje gaat 
een stuk sneller. De koffie en de thee wordt 
rond gebracht, met een lekkere koek van 
Wieke.  
 
Voordat Dolly naar huis gaat werd er eerst 
nog even aandacht gevraagd door Laura. Zij 
bedankte mij, namens alle dames voor de 
verzorging van de avonden. Een bloemstukje 
van gele rozen, met een bloemenbon en een 
dikke tuut van Laura. Ik heb het graag 
gedaan, ik bedankte op mijn beurt Sanne 
voor haar werk voor deze avond en Wieke 
voor haar inbreng van de ideeën.  
 
Soms is mijn denkhoofd wel eens leeg en dan is het goed dat de ander het van mij over 
neemt.  Er is nog tijd over. Wij hebben ook nog een paasmandje gemaakt met kuikens van 
een washandje. In de puntjes een piepschuim balletje, versierd met een lintje. Een stukje 
karton in de rand en op deze manier een mandje maken. De ogen van zwarte kopspelden,  
met een snavel van vilt, gevuld met wat stro en veertjes en klaar is het mandje. Thuis 
kunnen de eieren er wel in.  
 
Op dinsdag 3 oktober gaan wij weer van start en beginnen het nieuwe seizoen, tot dan. 
  
Gre Bruens 
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35 jarig jubileum buurtvereniging ‘De Singels’ 

Onze buurtvereniging bestaat 35 jaar en dat wordt gevierd voor jong en oud. Zo hebben 
we een busreis naar Bourtange geregeld. Er zijn nog plekken vrij, dus heeft u zin in een 
reisje met de bus. U kunt zich nog opgeven.  
          

  Busreis 
Zaterdagochtend 10 juni om 09.30 uur vertrekt de bus bij de Skûle. 
Bij de Frijlemaborg in Slochteren gaan we koffie drinken met een 
lekker gebakje erbij. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. Omdat 
we 35 jaar bestaan proberen we te regelen om het kanon af te laten 

schieten in Bourtange. We zijn ongeveer om 16.30 uur terug bij de 
Skûle. 

  
Jeugd 
Zaterdagmiddag 10 juni om 15.00 uur start onze middag voor de 
jeugd bij de Skûle. We hebben een heel mooi springkussen. Een 
clown die de kinderen gaat bezig houden met grapjes en trucs. 
Ook maakt de clown prachtige vormen met ballonnen.  
Wie wil kan ook geschminkt worden. Hier vragen we nog 
vrijwilligers voor die het leuk vinden om dit te doen. Opgeven bij 
redactiedesingelkrant@gmail.com. 
 

 Daarnaast krijgen de kinderen een lekkere suikerspin, een ijsje, een zakje 
chips en een glaasje limonade. Voor de ouders/verzorgers is er koffie/thee 
met een lekker 35 jarige oranje gebakje. We maken er een gezellige middag 
van met de kinderen en de ouders/verzorgers, die zelf een oogje in het zeil 
houden.  
Rond 16.00 uur maken we bekend wie de winnaars zijn van de kleurwedstrijd. 

Inleveren kan voor 15.30 uur in de brievenbus, die in de Skûle staat. 
 
Graffiti spuiten? Ben je 11 jaar of ouder en lijkt het je leuk om eens onder begeleiding 

met graffiti te spuiten? Dan komt dat goed uit, want we hebben een workshop van Marc 

Art kunnen regelen. Een bekende Drachtster die graag met een spuitbus werkt. Bekijk zijn 

website maar eens: www.marcart.nl.  

Zijn workshop begint zaterdagmiddag 10 juni om 15.30 uur. Wil jezelf 

een bord van 60 bij 80 cm maken met graffiti, dan kun je je tot donderdag 1 

juni opgeven bij desingelsbuurtvereniging@gmail.com . Opgave is verplicht 

deelnemen. Voor leden is dit gratis. Voor niet leden kost dit €10,- Dan kun 

je het geld overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 o.v.v. workshop graffiti.  

Barbecue  
Om 17.00 uur begint onze barbecue. Tijdens het lekkere eten kunt u genieten van een 

muzikale noot van Gurbe Douwstra. U kunt u nog steeds opgegeven voor de barbecue. U 

betaalt € 5,- p.p. inclusief 4 consumpties. 

Feestavond 
Onze feestavond begint rond 19.00 uur met muziek van Gurbe Douwstra en D.J. Wibo 
Koehoorn. We hebben een tap geregeld. Rond 19.30 uur maken we 3 winnaars bekend van 
onze prijspuzzel. Kortom we maken er een geweldig 35 jarig jubileumfeest van. Zien we u 
als lid die avond ook even? 

mailto:redactiedesingelkrant@gmail.com
http://www.marcart.nl/
mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Opgaveformulieren voor het 35 jarig jubileum  

 
 
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 1 juni 

 
Opgaveformulier voor de Barbecue 
--------------------------------------------------------------- 
 
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 juni 

 
Opgaveformulier voor de Graffiti workshop 
--------------------------------------------------------------- 
 
Naam…………………………………………  
Adres………………………………………… 
Tel. ………………………………………….. 
Voor leden gratis 
Kosten voor de niet leden € 10,-- 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 voor niet leden de vergoeding overmaken naar 
NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v. BBQ 
Uiterlijk inleveren op 1 juni 
 
 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Kleurwedstrijd 

We houden in het kader van het jubileum een kleurwedstrijd. De mooie pentekening van 
de Skûle kan worden ingekleurd. We hebben 3 verschillende leeftijdscategorieën: 
 
0  t/m 4 jaar  
5 t/m 7 jaar 
8 t/m 10 jaar  
 
Er zijn per leeftijdscategorieën 3 mooie prijzen te winnen. Heeft u meerdere kinderen 
binnen het gezin, dan is de kleurplaat ook te downloaden via onze website: 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
 
De kleurplaat kan worden ingeleverd voor zaterdag 10 juni om 15.30 uur. De kleurplaat 
kun je in de brievenbus doen, die geplaatst is in de Skûle.  
 
Omdat de meeste activiteiten afgelopen zijn, is de Skûle 
niet veel open. Daarom kun je de kleurplaat ook door de 
brievenbus doen bij onze voorzitter Libbe, maar niet op 
de dag zelf, vanwege de busreis. 
 

Zaterdag 10 juni rond 16.00 uur maken we bekend wie 
de winnaars zijn. 
 

Vergeet niet om op de kleurplaat je naam, leeftijd 
en adres te noteren!  

Prijspuzzel  

Vindt u het leuk om onze puzzel op te lossen die in het 

teken staat van onze buurtvereniging „De Singels‟. En wilt 

u een leuk aardigheidje winnen. Dan mag u de oplossing 

in onze brievenbus deponeren die in de Skûle staat. (zie 

foto).  

Omdat de meeste activiteiten afgelopen zijn, is de Skûle 

niet veel open. Daarom kunt u de oplossing ook door de brievenbus doen bij onze 

voorzitter Libbe, maar niet op de dag zelf, vanwege de busreis en barbecue.  

Zaterdagavond 10 juni rond 19.30 uur maken we 3 winnaars bekend van onze prijspuzzel. 

Jaarlijkse schoonmaak ‘De Skule’  

 
Op dinsdagavond16 mei is onze jaarlijkse 
schoonmaakavond. 
 
We beginnen om 19.00 uur, maar wie wat later komt 
kan natuurlijk altijd mee aan de slag. Overigens is dit 
een zeer gezellig gebeuren met natuurlijk koffie of thee 
met wat lekkers erbij. 
 

 
Geef u op of kom spontaan, want vele handen maken licht werk. 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Een jubileum prijspuzzel  

 

b b c o n t r i b u t i e r h 

e u k v o l l e y b a l s o a 

h u u o d n e l e o j s c m n 

e r e r f o g n i b b b h m d 

e t n a t f t u u r d e i e w 

r d e s g v i h t v i s l l e 

d a s p f e e e e e s t d m r 

e n t o w e n r o e c u e a k 

r s a r ij r e d e c o u r r c 

s e a t k e n s a n h r e k a 

h n h s k û l e t i i t n t f 

e a c t i e f b e w e g e n é 

l g s n e k e ï a z o m i n i 

p n e t i e t i v i t c a n d 

e k l a v e r j a s s e n n g 

n g l e f a t s r u u t s e b 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
De oplossing van de puzzel is:  

 
______________________________________________________ 
 
Naam:__________________________________________________ 
 
Adres:_________________________________________________ 

actief bewegen 
activiteiten 
agenda  
beheerder 
bestuur 
bestuurstafel 
bingo 

buurt 
buurtvereniging 
contributie 
dansen  
disco 
feest 
handwerkcafé 

helpen 
klaverjassen 
koffieochtend 
mozaïeken 
rommelmarkt 
schaatsen 
schilderen 

sjoelen 
skûle 
sport 
thee 
volleybal 
wijk 
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Huidige stand van het klaverjas seizoen 2016-2017  

 

  

Erelijst 

Klaverjasclub  
" De Singels " 

2016- 2017           

Per 10-
04-

2017 
 

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

1 82481 Johan 1354 899 1511 1432 5196 77285 

2 81059 Willem 951 1079 833 1579 4442 76617 

3 81555 Sjoerd 1561 961 1511 1191 5224 76331 

4 81260 Nico 1503 1143 1170 1134 4950 76310 

5 80642 Gerard 803 1589 1235 959 4586 76056 

6 81064 Baukje 803 1475 1676 1579 5533 75531 

7 79939 Sjoukje A 1220 781 1676 1191 4868 75071 

8 78653 Elle 1137 1075 888 1320 4420 74233 

9 78777 Aukje 1177 1563 1170 872 4782 73995 

10 78562 Jan K 1561 1159 1079 1065 4864 73698 

11 77638 Carien       4000 4000 73638 

12 77170 Henk 1044 1079 1235 902 4260 72910 

13 76428 Jan t.H 1220 961 1079 959 4219 72209 

14 77694 Jan S 1000 1563 1511 1432 5506 72188 

15 76044 Tinie       4000 4000 72044 

16 75457 Jisk       4000 4000 71457 

17 75060 Trea 1503 1159 833 1382 4877 70183 

18 73981 Sjoukje H       4000 4000 69981 

19 74211 Sjerp 1000 825 1160 1305 4290 69921 

20 73558 Maja 951 899 963 902 3715 69843 

21 74873 Gretha 1137 1205 1511 1305 5158 69715 

22 74368 Bert 1027 1589 1060 1083 4759 69609 

23 73596 Wim       4000 4000 69596 

24 74341 Beppie 1177 1475 1104 1382 5138 69203 

25 72722 Sale 1067 825 1160 872 3924 68798 

26 73170 Afra 1067 1075 1104 1134 4380 68790 

27 72975 Dicky 1044 1205 888 1083 4220 68755 

28 71111 Henny       4000 4000 67111 

29 70437 Janneke 1027 781 963 1065 3836 66601 

30 70338 Anneke       4000 4000 66338 

31 68780 Frans 1200 1200 1060 1320 4780 64000 
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Klaverjassen 

Buurtvereniging “De Singels” wat fijn,  
om daar lid van te zijn.  
Toen wij in 2011 naar Drachten kwamen, was alles wat vreemd.  
We waren sociaal toch wat ontheemd 
 
Ik schilderde bij de Lawei wat bij, 
maar daar was ik ook niet zo blij. 
Via via kwam ik bij “De Singels” terecht  
en dat was lang niet slecht. 
 
Met een groepje kwasten we 's-woensdags wat verf op een doek 
 't ging er bij mij in als zoete koek.  
Ook het bewegen voor “Senioren”  
kon mij en ook Afra best bekoren 
 
We kwamen op maandagavond bij  het klaverjassen terecht.  
nou,..... dat was, echt, lang niet slecht. 
Bij klaverjassen is het spelen en....... soms ook passen. 
 
Maandagavond, om de 14 dagen moet je mij om niets anders vragen want dan moeten, 
Afra en ik passen, 
omdat ............we willen naar het klaverjassen . 
 
Bij dit spel zit je met 4 personen aan een tafel. 
en we houden zelden onze wafel. 
We spelen competitie, dat wel. 
maar het is vooral een gezellig spel. 
Het is er altijd een vrolijke boel. 
Uiteraard voor enkelen aan het eind een prijsje als doel. 
 
Sommigen van ons zijn zomers wat van streek 
want die missen klaverjassen om de week 
“Ja”, zult u zeggen, “Het klinkt wel mooi 
maar volgens mij, als lezer, is dit een pleidooi 
om ons bij het klaverjassen te krijgen” 
Nu, als je dat doorhebt, kan ik verder zwijgen. 
 
De eerste maandag in september word je verwacht. 
we starten om half acht. 
 
Tot dan.. Groeten van 
Bert en ook van Afra Hendriks 
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 Rommelmarkt 
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Samen spelen 

Vanaf vrijdag 15 september start er een nieuwe activiteit 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 (muziek op schoot voor de 
allerkleintjes), een boek voorlezen of creatief zijn met 
verschillende materialen. En natuurlijk vrij spelen! 
 
Hopelijk zien we jullie op vrijdagochtend 15 september om 10.30 uur!  

De koffie en thee staat dan klaar en limonade voor de kinderen! 

De andere dat a zijn in 2017: 
 Vrijdag 13 oktober  
 Vrijdag 10 november  
 Vrijdag 15 december  

 
Bevalt het goed en er is genoeg animo gaan we in 2018 door!  

 Vrijdag 19 januari  
 Vrijdag 16 februari  
 Vrijdag 16 maart  
 Vrijdag 13 april  
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  Verjaardagen 

 
      
     Juni 

  6 Fardau Merk 
13 Marjolein Reinders 
20       Eleen Numan 
25 Kayleigh Kramer 
26       Mandy de Boer 

          
 

                   Juli 
          1      Riemer Bouma 
         15     Silke Smeenk 
         17     Ferdo van Balen 
          27     Jade Dijkstra 
         27     Linn Dijkstra 
         29     Chantal de Vries 
        31      Eline Reinders 

 
 

                               Augustus 
 17    Lars Kramer 
 24    Erik Hovenga 
 
 
        September 
 10  Niek Siderius 
 22  Noor Luters 

 
 
 

            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 

Mei       

Dinsdag 2 Actief bewegen 55+ 13:00 

Vrijdag  5 Actief bewegen 55+ 9:00 

Dinsdag 9 Actief bewegen 55+ 13:00 

Vrijdag  12 Actief bewegen 55+ 9:00 

Dinsdag 16 Actief bewegen 55+ 13:00 

Vrijdag  19 Actief bewegen 55+ 9:00 

Dinsdag 23 Actief bewegen 55+ 13:00 

Vrijdag  24 Actief bewegen 55+ 9:00 

Dinsdag 30 Actief bewegen 55+ 13:00 

  
  

  

Juni 
  

  

zaterdag  10 Busreis naar Bourtange 09.30 

  
 

Kindermiddag  15.00 

  
 

Workshop graffiti  15.30 

  
 

Barbecue 17.00 

  
 

feestavond 19.00 

  
  

  

September 
 

  

Maandag 4 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag  5 Actief bewegen 55+ 13.00 

Maandag  11 Sjoelen 19.30 

Vrijdag 15 Actief bewegen 55+ 9.00 

Vrijdag  15 Samen spelen  10.30 

Maandag  18 Klaverjassen 19.30 

Dinsdag  19 Actief bewegen 55+ 13.00 

Donderdag 21 Handwerk café voor de jeugd 15.15 

Vrijdag  22 Actief bewegen 55+ 9.00 

Zaterdag 23 Rommelmarkt 10.30 

Maandag  25 Sjoelen 19.30 

Dinsdag  26 Actief bewegen 55+ 13.00 

Vrijdag  29 Actief bewegen 55+ 9.00 

 


