
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           

Buurtvereniging “De Singels”. 
  www.buurtverenigingdesingels.nl 
 

 
December 2017 

  
 



 

 

 

2 

Bestuur 
 

Voorzitter 
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Secretaris 
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Penningmeester 
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Leden 
 

Mw. Ymkje Kort 
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S.H. de Rooshof 27 tel.  518474 
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Esther de Vries 
Anske Aptekerstraat 48 

Tel. 841109 
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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 
 Westerbuorren 20 (Boornbergum)   

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. 
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Van de redactie, 

 

 
 
Deze foto met fietsen voor de Skûle, heb ik gemaakt op donderdag 19 oktober. Het 
was toen een prachtige en warme herfstdag. Het handwerken voor de jeugd was op 
dat tijdstip aan de gang. Er wordt iets georganiseerd  in de Skûle en er komen in dit 
geval kinderen op af. Fantastisch!  
 
Niet alleen het handwerken voor de jeugd is gestart, maar veel meer vaste activiteiten 
en ook een paar nieuwe activiteiten zoals samen spelen ( 1 keer in de maand op de 
vrijdagochtend) en er is een spelletjesavond georganiseerd. Beide activiteiten komen 
dan ook zeker terug in 2018.  
 
Sinterklaas heeft ook een bezoekje gebracht aan de Skûle. Er hadden zich 19 kinderen 
opgegeven, waarvan 14 kinderen, die lid zijn van de buurtvereniging. Met veel 
vrijwilligers is dit feest mogelijk gemaakt.  Nogmaals bedankt voor jullie inzet! Het was 
een geslaagd feest. 
 
Op vrijdagavond 15 december hebben we ons jaarlijkse bingofeest. U komt toch ook 
even getalletjes afstrepen??? Ook hebben we een Kerstprijspuzzel! 
 
Bij deze wens ik u allen een bruisend en knallend 2018 toe!  
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Esther 
 
Jaargang 35 – 6 nr 211 
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor dinsdag 20 februari 2018  
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Van de bestuurstafel  

 
 
 
 

Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden.  
 
Anne Groen, heeft 6 jaar in het bestuur gezeten, waarvan hij ook jaren het beheer 
van de skûle heeft gedaan. Beide zaken heeft hij met veel inzet gedaan. Het beheer 
heeft hij samen met zijn vrouw Doetie gedaan. Het laatste jaar heeft hij ook de 
notulen verzorgd voor de bestuursvergaderingen. Bij deze wil ik hem dan ook in 
deze bestuurstafel nogmaals hartelijk bedanken.  
 
Grietje van der Schaaf heeft ook afscheid genomen.  Ook Griet heeft 6 jaar in het 
bestuur gezeten.  Ze heeft veel vrijwilligers uitjes georganiseerd,  veel bij catering 
ondersteund. Het dansen heeft ze overgenomen van Ypie indertijd. Griet, ook jou 
wil ik bij deze hartelijk bedanken.  
 
Wat ik begreep is dat we als vrijwilliger, beroep op jullie kunnen doen.  Griet zal de 
dansavonden blijven organiseren en Anne blijft aanspreek punt voor het volleybal. 
Geweldig dat jullie dit willen blijven doen voor onze buurtvereniging. 
 
Esther de Vries heeft toegezegd in het bestuur te gaan en daar zijn we zeer blij 
mee. Verder gaat het bestuur ondersteuning krijgen voor hand en spandiensten van 
deelnemers van de groepen, zodat we door kunnen gaan.  
 
We kunnen terug zien op een enerverend jaar, het jubileum, wat eigenlijk prima 
geslaagd was. We moeten ons voor ogen houden, dat we een van de laatste 
buurtverenigingen zijn, die nog bestaat in Drachten. Dat is toch te danken aan de 
vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en het bestuur, maar er moet wederzijds 
een band zijn anders gaat dit niet lukken. De sfeer in de leden vergadering was 
opbouwend en constructief  en daar ben ik zeer blij mee. 
 
We kijken uit naar de bingo en de nieuwjaarbijeenkomst waar we weer leuke 
muziek voor hebben geregeld.  
 
Namens het bestuur wil ik u goede sinterklaas kerstdagen en jaarwisseling wensen 
met veel gezondheid wijsheid en geluk in 2018 
 
Libbe van Es, namens het bestuur 
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Bericht van de beheerders 

 

Buurtgenoten, 
 
We hebben bijna het einde van het jaar 2017 weer in zicht. Waar blijft de tijd. 
De activiteiten zijn volop bezig en inmiddels is er ook een tweede schildersgroep 
gestart, mooi dat er zoveel belangstelling van de leden is binnen de buurtvereniging 
en dit kan het voortbestaan alleen maar goed doen. 
Laura en ik hebben als beheerder ook volop onze werkzaamheden en doen dit nog 
steeds met heel veel plezier. 
 
Het Sinterklaasfeest is weer voorbij, het was een zeer geslaagde middag met veel 
belangstelling van ouders, pake‟s en beppe‟s ,voor de kinderen die om de beurt bij 
Sinterklaas werden geroepen. 
Het is zo mooi om die blijde gezichtjes te zien en toch is het altijd weer spannend.   
 
Ook staan er nog een aantal leuke activiteiten op het programma zoals de 
Kerstbingo en na de jaarwisseling de nieuwjaarsbijeenkomst, een paar keer 
koffieochtenden die goed bezocht worden door leden uit de wijk. 
 
Houd voor de actuele stand van zaken de website in de gaten. 
 
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018 toe. 
 
Laura en Ymkje  
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 

 
Op donderdag 21 september openden wij het 
seizoen met een prachtige grote groep enthousiaste 
kinderen. Wij mochten ook weer nieuwe kinderen 
begroeten. Dus allemaal weer druk bezig.  
De oude werkjes werden weer opgepakt, die lagen 
gereed in de vensterbank. Er was van alles te doen, 
de een probeerde het met punniken en dat mislukte 
steeds, dan maar aan het borduren, met als model 
een zeehondje. De kinderen waren stevig aan de 
gang, Lea haar zeehond kwam vanmiddag klaar.  Er  
werd hard  gewerkt door de kinderen, want de tijd 
vliegt.                                                      
 
Onze nieuwelingen probeerden hun eerste kruissteekjes, het lukt al aardig, alle 
begin is moeilijk. Het breien lukt wel, alleen groeien de steken, dat was nu net niet 
de bedoeling. De zaal was gevuld met 13 kinderen. Wij hebben het weer met veel 
plezier gedaan, ook de thee en de limonade was weer heel welkom. Een plezierig 
uurtje, ook voor ons. 
 
Op donderdag 19 oktober was het een prachtige herfstdag. Veel kinderen konden 
ons handwerkcafé vinden. Die middag kwamen er 14 kinderen en deze waren druk 
aan het borduren en breien. Dat breien is nog best ingewikkeld . Soms een steekje 
er bij gemaakt dan nog een en nog een, op deze manier wordt de sjaal steeds 
breder, maar het lukt . Het opzetten geeft nog wel eens problemen maar al doende 
leert men. Alweer een nieuwe er bij en jawel het lukt best. De draden worden 
afgeknipt en dan weer een nieuwe.   Zo groeit het borduurwerk, soms zit je even te 
dromen en dan weet je het even niet.   De hulp helpt je en zo kan je weer verder.  
 
Er komt ook een moeder kijken en blijft helpen, ze vindt het leuk. Er zijn nu ook 
borduurwerkjes klaar de volgende maand de naaimachine weer op tafel, dan 
kunnen de kinderen het onder leiding zelf dichtnaaien.  De tijd gaat snel en zo 
mogen wij alles weer opruimen. De kinderen gaan met blijde gezichten naar huis; 
wij zorgen dat de zaal weer schoon achter gelaten wordt; ook wij zijn blij en 
tevreden.  
 
Op 16 november kwamen om kwart over drie de eerste kinderen al aan.                                  
Wij hadden de tafels en de stoelen net klaargezet, de werkjes in de vensterbank, 
dus iedereen kon haar of zijn werkje pakken. Er zijn ook vandaag weer nieuwe 
gezichten bij, fijn dat je er bent. Gelukkig stonden onze hulpen ook al in de 
startblokken. Eerst een speldenkussentje borduren. De steekjes werden voor 
gedaan en de een na de ander pikt het zo op.  
 
Wij waren, als leiding met ons vieren, dus mocht de naaimachine op tafel. Julia 
mocht als eerste haar lapje achter haar borduurwerkje naaien. Best spannend zo‟n 
eerste keer, alles ging goed, dus klaar, omkeren en vullen maar en dan met de 
hand dichtnaaien. Lea haar punniken wilde vandaag niet lukken, weer proberen, 
lukte weer niet. Als oplossing mocht Lea vandaag even achter de naaimachine. 
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Fardau heeft ook haar voerinkje er tegenaan genaaid, keren, vullen en dan dicht 
naaien. Lea heeft lintjes genaaid op een lapje en dat lukte gewoon. Nu is Sander 
ook klaar met borduren, voering er tegen. Het is hem gelukt, hij helemaal blij, 
keren, vullen en nu snel naar huis en daar dichtnaaien.   
 
De tijd was om, sommige kinderen moesten toch nog even kijken hoe zo‟n machine 
werkt, best spannend. De hulpen hielpen de jongens en de meisjes, dat ging 
geweldig, maar het was wel druk, er waren 15 kinderen en van die 15 waren er 
weer nieuwe gezichten bij.  Kasper had weer de zorg voor de drankjes en moest 
ook af en toe  bijspringen om de kinderen te helpen. De tijd is omgevlogen, het 
was heel snel half vijf. De eerste kinderen werden al weer opgehaald.                                                                                                                              
Nog even de tafels en stoelen op hun plaats zetten en klaar is het.                                                                                                                                                                     
 
Op 14 december hebben wij weer een handwerkcafé. 
 
Gré en Kasper Bruens 
          
 
 

 

 

 

Mozaïeken 

 

Helaas is het mozaïeken in oktober en november niet doorgegaan door gebrek aan 
voldoende deelname. 
 
In februari 2018 gaan we het weer proberen. 
De data zijn dan: 13, 20 en 27 februari  
        13, 20 en 27 maart.  
 
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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Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen 

 
Op de eerste dinsdag van november kwamen wij samen in de Skûle. Het 
handwerkcafé was weer actief. Deze avond maakten wij een handwerkpotje, leuk 
om weg te geven aan iemand die op kamers gaat of gewoon een leuk cadeautje.  
 
De deksel van een grote jampot werd  bekleed met een stofje met wat Fiberfil er 
onder en dan heb je een speldenkussen.  Daar omheen een kantje of een bandje. 
De deksel met het stofje kon je ook nog versieren  met een knoopje, bloemetje, 
naaimachineknoop of een klosje. De vulling van de jampot moet je zelf bedenken, 
klosjes met garen, spelden, veiligheidsspelden, elastiek of wat je maar kwijt wilt. 
Een van de dames had ook een pot  meegenomen met een groen hoedje met twee  
ogen, een opkikkertje, erg leuk.                        
 
Leuke kaarten werden getoond en een versierd doosje voor cadeautjes, een soort 
boekje met theezakjes, waar ook wel geld als cadeau in kan. Het was een gezellige 
avond .                   
 
Krijgt u met het lezen van ons verslag ook zin om 
eens te kijken bij ons handwerkcafé?  U bent van 
harte welkom.  
 
De volgende avond is op 12 december i.v.m. het St. 
Nicolaas feest op de eerste dinsdag.  
In het nieuwe jaar hebben wij ook weer een 
handwerkcafé op 9 januari, dit in verband met de 
vakantie van de school en alle drukte rond de 
jaarwisseling. 
 
Wij zien naar u uit.  
 
Gré Bruens.            

Nieuws vanuit de schildergroep 

Met ingang van 1november hebben wij de schildersgroep gesplitst in twee groepen.            
Op de woensdagochtend en de donderdagochtend is er een groep van start 
gegaan. Tevens is Kasper Bruens als groep aanspreekpunt voor de woensdaggroep 
opgevolgd   door Bert Hendriks.  Het aanspreekpunt voor de donderdag is Bert 
Hendriks.  De schilderochtend voor de woensdag  en de donderdag beginnen om 
9.15 uur. 
 
Het is ook leuk om te melden dat Kasper Bruens is uitgenodigd om vanaf november 
t/m 31 december zijn schildrijen te exposeren @Holdert. 
In het nieuwe jaar zullen onze schildersgroepen ook de gelegenheid krijgen om in 
de @Holdert te komen exposeren.    
 
Kasper H. Bruens 

5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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Schilderen 
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Expositie 

Kasper H. Bruens exposeert werk in 

@Holdert, Drachten 
 

Kasper is 76 jaar jong en is 38 jaar geleden samen met zijn vrouw en twee zonen in 

Drachten komen wonen.  

Door zijn opleiding in de grafische industrie en werkzaamheden als drukwerkcalculator 

kwam hij al jong aan creatieve opdrachten toe.  

Door ontwerpen in de basis, berekeningen maken voor het drukwerk en creatief 

rekenen voor de bloembollenindustrie werd een basis gelegd.  

 

Via therapie kwam Kasper in contact met de teken- en schilderkunst.  

Eerst het Mandala tekenen en later met het grotere werk. Door deel te nemen aan 

diverse groepslessen en de schildersweken in Doorn heeft hij veel ervaring kunnen 

opdoen.  

 

De laatste jaren schildert hij bij 

schildersclub de Skûle te Drachten.  

Zijn schilderijen zijn geënt op de natuur 

waar Drachten zo rijk mee is.  

Ook het waddengebied is een grote 

inspiratiebron voor Kasper.  

De schilderijen zijn uitgevoerd in krijt, 

aquarel- en acrylverf. 

 

 

 

De laatste techniek waar Kasper zich mee bezig houdt noemt hij “De Kleuren 

Fantasie”.  

Met gesloten ogen plaatst hij een viltstift op papier en laat de stift achtjes draaien. 

Het figuur dat dan ontstaat wordt hierna ingekleurd met aquarelstiften.  

 

Op de piano van @Holdert staat een klein werkje met 

deze techniek.  
 

De expositie is te bezichtigen van 3 november t/m 4 

januari maandag t/m vrijdag  8.30 – 17.00 uur  

in @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, Drachten 

 
Veel plezier met het bekijken van de expositie! 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Kasper H. Bruens  

0512-511228 

khbruens@gmail.com  

5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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 Actief bewegen 55+ ( vrijdagochtend) 

 

Sinds kort  in Bert Hendriks het aanspreekpunt van de schildersclub  en ook voor senioren 
bewegen op vrijdag. Ze hebben op vrijdagochtend een lekker en gezellig Sinterklaas-ontbijt 
gehad. 
 
 

 

 

5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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Koffieochtend 

 
Hallo buurtgenoten 
 
We hadden afgelopen maand weer een gezellige koffieochtend. 
De mensen druppelden gestaag binnen waar de koffie en de 
thee voor de liefhebbers klaarstond. 
Al een beetje in het teken van Sinterklaas waren hierbij 
speculaasjes en pepernoten.  
Ieder liet zich deze versnaperingen goed smaken. 
We begonnen met tien stoelen, maar algauw sleepten we meer aan.  
Een idee voor de volgende koffieochtend is het wat meer wisselen van stoel zodat 
je nog meer buurtgenoten leert kennen. 
We zien ernaar uit! 
 
Op de jaarvergadering kwam naar voren, nadat dit vorig jaar al geopperd is, dat de 
koffieochtend wel een naam mag hebben. 
De naam “Leut en teut” is naar voren gekomen hetgeen wij wel een leuke vinden. 
Mocht er iemand een nog originelere naam bedenken: laat het ons weten. 
 
Volgende koffieochtenden in 2018: 
Dinsdagmorgen 13 februari  
   13 maart 
Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar 

Samen spelen 

Het samen spelen bevalt goed en de 
kinderen kunnen erg leuk met elkaar 
spelen en daarom gaan we door met 
Samen spelen in 2018. 
 
Tijdens dit uur kunnen de kinderen van 0 tot 4 jaar samen met elkaar spelen. De 
ouders, grootouders of verzorgers zijn hier wel bij aanwezig en leren elkaar zo ook 
kennen. Kleine kinderen leren van de grotere kinderen en andersom. Door samen 
te spelen leren de kinderen elkaar uit de buurt kennen.  
 
We kunnen allerlei activiteiten gaan doen tijdens „Samen Spelen’ zoals samen 
dansen, zingen, spelen met instrumenten, een boek voorlezen of creatief zijn met 
verschillende materialen. En natuurlijk vrij spelen! 
 

Hopelijk zien we jullie op vrijdagochtend 15 december om 10.30 uur!  

De koffie en thee staat dan klaar en 

limonade voor de kinderen! 

De andere data zijn in 2018: 
 Vrijdag 19 januari  
 Vrijdag 16 februari 

 Vrijdag 16 maart 
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Spelletjesavond 

 

Sfeerimpressie van vrijdagavond 10 november:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen hebben het druk, maar een avond een gezelschapsspel doen is, wel heel 
erg leuk. En je leert allemaal nieuwe spellen kennen! 
 
Wij organiseren weer een spelletjesavond op vrijdagavond 2 februari. 
 
 Neem zelf spellen mee, vind medespelers en leer nieuwe spellen kennen! 

 

 
Wie: Leden vanaf 10 jaar 
Waar: de Skule 
Wanneer: Vrijdag 2 februari vanaf 19.00 uur ( Inloop om 20.10 uur kan ook hoor!) 
tot 22.00 uur 
Kosten: geen 
Niet vergeten: Spelletjes 
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Bingo 

 

Kom vrijdag 15 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!  Gezelligheid!  Drankjes!  Hapjes! 

 

Puzzelen 

 
In de Singelkrant van september was er een 
Sudoku geplaatst. Zie hiernaast voor  de 
oplossing.  
 
Op ons jublieumsfeest hadden we een 
prijspuzzel. Er waren veel die aan het puzzelen 
gingen en de oplossing inleverde in de geplaatste 
brievenbus in de Skûle.  
 
Wij hebben besloten om het nu weer te doen met 
een Kerstpuzzel en we geven weer 3 mooie 
prijzen weg tijdens de Bingoavond. 
 
De brievenbus komt die avond dan ook op het podium te staan, stopt u de 
oplossing voor 20.00 uur in de brievenbus, want in de pauze van de bingo halen we 
er drie briefjes uit. Het leuke hier aan is, dat de drie winnaars aanwezig zijn tijdens 
de bingoavond.  
 
Puzzelt u ook mee? 
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 Kerstprijspuzzel 

 

 
De oplossing van de puzzel is: _______________________________________ 
 

Naam:________________________________________ 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

 
 

 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op zaterdag 6 januari vanaf 20.30 uur nodigen we u uit 

voor onze 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst met live muziek van 
“Keltic Moments” 

Egbertien van Langeveld en Jan Massier. 
 

Kom naar de Skûle om uw buurtgenoten, onder het 
genot van een hapje en een drankje, een goed en 

gezond Nieuwjaar te wensen. 
Het bestuur. 
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Huidige stand van het klaverjassen seizoen 2017 – 2018 

  
     

        
Per 27-11-

2017 

Plaats Totaal Naam 
ronde 

1 
ronde 

2 
ronde 

3 
ronde 

4 
Totaal 

Vorige 
punten 

1 33900 Nico 1517 1341 1409 1217 5484 28416 

2 33873 Wim 1368 1182 1177 1247 4974 28899 

3 33659 Frans 898 1572 1085 1200 4755 28904 

4 33098 Jan t.H 1344 1316 1257 1072 4989 28109 

5 32916 Sale 916 1063 1087 1392 4458 28458 

6 32762 
Sjoukje 

A 
      4000 4000 28762 

7 32734 Aukje 1428 1200 1409 1399 5436 27298 

8 32488 Willem 1021 788 1085 1200 4094 28394 

9 32456 Dicky 1428 1112 871 1037 4448 28008 
10 32435 Janneke 1413 1561 1453 927 5354 27081 

11 32360 Elle 1413 788 1200 1299 4700 27660 

12 32159 Baukje 1600 1341 1334 1037 5312 26847 

13 32124 Sjoerd 1200 1182 1177 1392 4951 27173 

14 31961 Carien 916 1561 1334 1247 5058 26903 

15 31835 Jan K 1600 1143 1000 1299 5042 26793 

16 31557 Henk 844 1112 1453 755 4164 27393 

17 31398 Tinie 1517 1102 1237 927 4783 26615 

18 31183 Gerard       4000 4000 27183 

19 30851 Jan S 844 743 1000 1061 3648 27203 

20 30647 Sjerp 1021 1191 871 755 3838 26809 

21 30376 Jisk 1200 1143 905 1399 4647 25729 

22 30289 Bert 1368 1316 1087 1061 4832 25457 

23 29976 Trea 757 1572 905 872 4106 25870 
24 29679 Afra 926 1063 1200 1037 4226 25453 

25 29513 Gretha 1344 1102 867 1243 4556 24957 

26 29291 Beppie 898 743 1289 865 3795 25496 
27 29021 Henny       4000 4000 25021 

28 28891 Anneke 757 1200 867 1243 4067 24824 

29 28271 Johan 926 1191 1289 865 4271 24000 

30 28000 Maja       4000 4000 24000 
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Het Sinterklaasfeest 

 
 Op zaterdag 25 november was er een Sinterklaasfeest van de buurtvereniging in 

de Skûle. Wij hopen dat de kinderen ervan hebben genoten. Met een grote groep 

vrijwilligers hebben wij dit mogelijk gemaakt en bij deze willen wij alle vrijwilligers 

bedanken. Wij kijken terug naar een geslaagd feest. 
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                 Verjaardagen 

 
      

 
 
                  

 

december 
     5 Jefta Ketelaar 

16 Kirsten Have 
 

januari 
     4    Kinke Ketelaar 
    6    Liza Noteboom 

          8    Mirte Reitsma 
         19  Bouke Wedman 
         27  Fardau Smeenk 

 
februari 

5    Julia Rinsma 
6    Fenne Klaibeda 

28  Levi Gildemeester 
 

            
 

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 (op woensdag)  Hr. K. Bruens               tel 511228 
Schilderen ( op donderdag)  Hr. B. Hendriks    tel 0616502461 

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 

Maandag 
Sjoelen Klaverjassen  
Maandag 4 december om 19.30 
Maandag 18 december om 19.30 uur 
Maandag 15 januari om 19.30 uur 
Maandag 29 januari om 19.30 uur 
Maandag 12 februari om 19.30 uur 
Maandag 26 februari om 19.30 uur 

Maandag 11 decemer  om 19.30 uur 
Maandag 8 januari om 19.30 uur 
Maandag 22 januari om 19.30 uur 
Maandag 5 februari om 19.30 uur 
Maandag 19 februari om 19.30 uur 
 

 
Dinsdag 
Koffieochtend Actief bewegen 55+ 
Dinsdag 13 februari om 10.00 uur 
Dinsdag 13 maart om 10.00 uur 

Elke dinsdagmiddag Om 13.00 uur 

Handwerkcafé voor volwassenen Mozaïeken 
Dinsdag 12 december om 19.30 uur 
Dinsdag 9 januari om 19.30 uur 
Dinsdag 6 februari om 19.30 uur 

Dinsdag 13 februari om 19.30 uur 
Dinsdag 20 februari om 19.30 uur 
Dinsdag 27 februari om 19.30 uur 
 

 
Woensdag 
Schilderen 
Elke woensdagochtend om 09.15 uur 

 
Donderdag 
Schilderen Handwerkcafé voor de jeugd 

 
Elke donderdagochtend om 09.15 uur 
 

Donderdag 14 decmber om 15.30 uur 
Donderdag 18 januari om 15.30 uur  
Donderdag 15 februari om 15.30 uur 

Volleybal 
Volleybal wordt op donderdag om 20.30 gespeeld om sporthal 'De Brekken' 
 
Vrijdag 
Actief bewegen 55+ Spelletjesavond 

Vrijdagochtend om 09.00 uur Vrijdag 2 februari 19.00 – 22.00 uur 

Samen spelen ( 0 tot 4 jarigen) Dansen 
Vrijdag 15 december (10.30- 11.30 uur) 
Vrijdag 19 januari  (10.30 - 11.30 uur) 
Vrijdag 16 februari (10.30 - 11.30 uur) 

Vrijdag 26 januari om 20.30 uur 
Vrijdag 23 februari om 20.30 uur 
 

 

De jaarlijkse bingoavond is op vrijdag 15 december om 
20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur al open. 
 
Zaterdag 

Op zaterdag 6 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst om 
20.00 uur. 


