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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 
 

Mw. Ymkje Kort 
Erwtenland 10 tel. 520481 

beheerdersdeskule@gmail.com 
 

Laura Boon vd Meer  
S.H. de Rooshof 27 tel.  518474 

lm_vdm33r@hotmail.com 
 

Esther de Vries 
Anske Aptekerstraat 48 

Tel. 841109 
redactiedesingelkrant@gmail.com 

  
 
 

Redactie 
 

Esther de Vries 
Anske Aptekerstraat 48 

Tel. 841109 
redactiedesingelkrant@gmail.com  

 
Drukwerk 

 

 
 

Bezorging 
 

                      Ton Verkleij  
a.verkleij1@kpnplanet.nl 

 
De Skûle 

 
Hoge Bomen 2 

9203 ND Drachten 
tel (0512) 537228 

 
Contactpersonen 

 
Mw. Ymkje Kort 

Erwtenland 10 tel. 520481 
beheerdersdeskule@gmail.com 

 
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, 

 
Door omstandigheden was het voor mij even niet mogelijk om een Singelkrant te 
maken eind februari. Er is dan ook met het bestuur besloten om deze krant dan in mei 
2018 uit te brengen.   
 
In december kwam de laatste krant uit en in deze 5 maanden is er veel gebeurd. De 
vaste activiteiten zijn allemaal door gegaan. Helaas was er geen belangstelling voor de 
spelletjesavond op vrijdag 2 februari. Ook was er niet een hoge opkomst voor de 
jaarlijkse schoonmaakavond. Dit heeft deels te maken, dat er geen krant uitkwam.  
 
Ook ben ik nog erg aan het twijfelen om het activiteit „Samen spelen‟ door te zetten in 
het nieuwe seizoen.  Er komen steeds ongeveer 5 kinderen, waarvan 3 kinderen na de 
zomervakantie naar de basisschool gaan.  Het lijkt me leuk om door te gaan, maar voor 
2 kinderen is het niet zo leuk. Ik wil bij deze dan ook een oproep doen voor vrijdag 12 
oktober, bij een opkomst van meer dan 5 kinderen ga ik verder met „Samen spelen‟. 
 
Binnen het bestuur is er veel gebeurd. Onze penningmeester Leo heeft aangegeven om 
geen penningmeester meer te willen zijn voor onze buurtvereniging. Ik vind dit erg 
jammer en we gaan dan ook een kundige en goede penningmeester missen. Fijn dat hij 
de taken nog even opzich neemt, tot dat we een nieuwe penningmeester hebben 
gevonden. Wie voelt zich geroepen?   

 

Ook gaat De Skûle een geweldige beheerster missen. En niet alleen de Skûle. 
Persoonlijk ga ik haar enorm missen. Bij deze wil ik haar bedanken voor de hulp 
voor het helpen bij „Samen Spelen‟. Ik wens Laura heel veel woonplezier toe in onze 
culturele hoofdstad „Ljouwert‟. Erg fijn dat Rudy het stokje wil overnemen van Laura.   
 
Voorheen maakte Kees Zijlstra de Singelkrant. Al meer dan een jaar neem ik het van 
hem over. De bezorging van „De Singelkrant‟ en folders werd altijd wel door Kees 
gecoördineerd. Door omstandigheden kan Kees dit niet meer doen. Bij deze wil ik Kees 
bedanken voor de overdracht van het maken van deze krant en bezorging ervan. Ton 
Kleij neemt de bezoringstaken van hem over. Erg fijn en succes met de bezorging. 

 
Ter afsluiting van het seizoen organiseren wij op vrijdagavond 8 juni een bingo met 
een barbecue. U komt toch ook even getalletjes afstrepen??? En even 
lekker barbecueën????  

 

Graag wens ik u een hele fijne en zonnige zomervakantie toe.  

 

Tot zover deze “Van de redactie”  
Esther  
 
Jaargang 36 – 1 nr 212  
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor vrijdag 13 oktober 2018   
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Van de bestuurstafel 
 

Het Kerstfeest is weer geweest. Ook 
de nieuwjaarsreceptie en de Paasdagen 
zijn inmiddels weer achter de rug. Wat 
gaat die tijd toch snel!  
 

In januari heeft Leo Kolkena aangegeven, als penningmeester te willen stoppen. 
Vanwege een verschil van visie en inzicht heeft hij dit besloten. Wel neemt hij de 
boekhouding en beheer nog waar tot we een andere oplossing hebben gevonden.   
Al met al is hierdoor een vacature binnen het bestuur van penningmeester en er 
was al een vacature voor secretaris. Er blijft dus een grote behoefte aan nieuwe 
bestuursleden.   
 

Sjoukje Akkerman is ondersteuner voor het bestuur en ze heeft aangegeven wel in 
het bestuur te willen komen, daar zijn we haar zeer erkentelijk voor. Frans Postma 
wil het bestuur wel ondersteunen, ook daar zijn we erg blij mee.   
Dhr. de Jong heeft aangegeven zijn bestuur ondersteuning te willen stoppen, tenzij 
hij een concrete opdracht krijgt om iets uit te werken, dan wil hij ons daar zeker bij 
assisteren. Dat vinden wij erg fijn.  
 

Kees Zijlstra willen we bedanken voor zijn jaren inzet voor de buurtvereniging. Kees 
heeft zich ingezet voor de bezorging van onze Singelkrant. Door omstandigheden 
kan Kees dit niet meer doen. Ton Verkleij neemt de bezorgingstaken van hem over 
en dat vinden we erg fijn. 
 

Buiten is er weer meer licht waar we met z‟n allen lang op hebben gewacht sinds 
oktober. Het was grauw weer en de griepepidemie, die ons lang in de greep hield 
en nu voorbij is. Al met al geeft dit weer energie.   
 

Er kwam een mooi idee van Esther om een bingo te gaan 
houden met een barbecue als seizoen sluiting, dit hebben we omarmd. Zoals u 
verder op in de krant kunt lezen, gaat het vrijdagavond 8 juni gebeuren. Ik hoop u 
daar te zien en dat we er een gezellige avond van maken.  
 

Het is tevens Laura haar laatste activiteit die ze organiseert voor de 
buurtvereniging. Zij gaat ons door verhuizing verlaten. Bij deze willen we haar 
bedanken voor alle inzet voor onze buurtvereniging.   
 

Op zaterdag 8 september hebben we een rommelmarkt gepland. Wel hangt dit af 
van het aantal vrijwilligers. Bij te weinig vrijwilligers gaan wij geen rommelmarkt 
organiseren, dan gaan wij ook niet flyeren in de buurt. Wilt u ons helpen zaterdag 8 
september, mail dan even naar Libbevanes@kpnmail.nl 
 

Het is dan ook mijn plan om de vrijwilligers, die altijd helpen met de rommelmarkt 
via de mail hun opinie te vragen over het houden van de  rommelmarkt. Het 
bestuur is van mening, dat het gezelligheid oplevert.   
 
Namens het bestuur Libbe van Es  
 

mailto:Libbevanes@kpnmail.nl


 

 

 

6 

Bericht van de beheerders 

 
 

Inmiddels is de Lente aangebroken en kunnen we soms lekker genieten van het 
mooie weer. 
Het seizoen loopt naar het einde, de meeste activiteiten zijn voorbij. 
Een seizoen wat druk is geweest t.a.z. van de verhuur in de Skûle, er is dit jaar 
meer gebruik van gemaakt dan de twee voorgaande jaren in onze 
beheerdersperiode. 
 
Maar ook een seizoen waar een einde komt aan een zeer prettige en gezellige 
samenwerking met Laura. Drie jaar hebben we met heel veel plezier het beheer 
gedaan. 
Ik zal het voortaan zonder Laura moeten stellen maar gelukkig hoef ik het niet 
alleen te doen. 
Rudi neemt het beheer van Laura over en wij gaan als beheerdersechtpaar verder 
voor het reilen en zeilen van de Skûle en de buurtvereniging. 
De seizoenafsluiting op 8 juni is dan ook de laatste activiteit die Laura en ik 
verzorgen. 
 
Even voor de goede orde. 
De afgelopen tijd hebben we nogal wat beschadigingen aan deuren geconstateerd, 
ook moet er wel eens een slot gerepareerd worden doordat de deur niet goed 
gesloten wordt om vast te draaien. 
De deuren blijven een probleem maar toch een vriendelijk verzoek, wil iedereen er 
om denken om voorzichtig hier mee om te gaan? 
Er is iemand van de gemeente langs geweest en hebben we deze problematiek 
voorgelegd, ze zijn bereid om de deuren van de grote naar de kleine hal weer 
handmatig te openen. De buitendeur en van de zaal blijven vooreerst zoals het is. 
We zullen hopen dat het op deze manier iets makkelijker gaat worden. 
 
We wensen iedereen een goede zomer met mooi weer en graag tot ziens in het 
nieuwe seizoen. 
 
Laura en Ymkje 
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Hallo buurtgenoten 

 
Na 43 jaar ga ik “De Singels” verlaten. Ik heb mijn huis 
verkocht en ben op zoek naar een flatje in Leeuwarden. 
Dit houdt in dat ik met ingang van het nieuwe seizoen geen 
bestuurder en beheerder meer ben van de buurtvereniging. 
 
Ik hoop dat de nieuwe bewoners ook lid van de 
buurtvereniging zullen worden.  
 
Het bestuur heeft versterking nodig dus hierbij een oproep 
om als buurtgenoten na te denken of ook u zich voor deze 
unieke  buurtvereniging wilt inzetten. 
 
Bedankt voor al het goede dat ik van jullie mocht ontvangen. 
 
Ik wens u allen een lang leven in goede gezondheid  toe. 
 
Hartelijke groet 
Laura 
 
 
 

Sleutels??? 

 

Graag willen we inventariseren wie er een sleutel van de Skûle in zijn of haar bezit 
heeft. We willen graag een lijst maken en ook degene vragen om een formulier te 
ondertekenen. Graag even een mail naar beheerdersdeskule@gmail.com. 
 
Bij voorbaat dank 
 
Het bestuur 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:beheerdersdeskule@gmail.com
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Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen 

 
Op 9 januari was het de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, allemaal in de 
startblokken. Dolly heeft wat leuks in gedachten, wij moeten daarvoor twee 
vaatdoekjes, knopen en lint meebrengen. Helaas waren niet alle dames vanavond 

aanwezig, maar dat mocht de pret niet drukken.  

Bij het binnenkomen eerst even een praatje en dan aan de slag. Wij maken een 
babybroekje, het is voor een cadeautje bestemd. Eerst de helft naaien. Twee 
vaatdoekjes aan elkaar, dan de benen en zo ontstaat een broekje. Het was wel 

even lachen hoor.                            

De onderkant kun je omvouwen of rimpelen als een pofbroek. De bovenkant 
rimpelen, twee grote sierknopen en een strikje er op . En zo ontstaat er een 

broekje waar een cadeautje in kan .  

Wij kregen ook nog een tekst die erbij hoort. 

Haal de steekjes los. 
En ook de strikjes van zij. 

Dan ben je wel een broekje kwijt, 
Maar je hebt er twee vaatdoekjes bij. 

Gré Bruens 
5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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Handwerkcafé voor de jeugd  

Vandaag, 18 januari 2017, is het een stormachtige dag, de weersvoorspelling was 
code oranje, dus wat zou het vandaag worden met de kinderen? Ja hoor, daar 
horen wij al wat aankomen. Gelukkig er kwamen 10 kinderen naar ons 
handwerkcafé. Toch maar even vragen waar de anderen waren, die hadden zo 

waar de griep, wel jammer dan de volgende keer maar weer.  

De werkjes lagen zoals gebruikelijk in de vensterbanken. Koen was er ook weer, nu 
samen met Rianne aan de slag. Zij gaan een kussen maken met kleine lapjes. Eerst 
wordt er een hart getekend en dan met kleine lapjes de lijnen volgen, vervolgens 
deze lapjes vastlijmen met een pritstift en de volgende keer mogen ze het 
vastnaaien met de naaimachine.  

Het is voor de kinderen altijd weer spannend. Er wordt dan ook met grote ijver  
gewerkt, het lukt al aardig. De andere kinderen borduren er lustig op los, geholpen 
door onze vaste helpsters, waar wij heel blij mee zijn, het is anders niet te doen. Bij 
verschillende kinderen zijn de draden al weer gauw op en dan snel we er een 
nieuwe draad gehaald.  Al met al een kleurrijk geheel.   

Buiten is het droog gebleven en de zon is gaan schijnen, voor binnen is dat irritant, 
de gordijnen maar even dicht. Om half vijf staan de moeders al weer in de zaal om 
de kinderen op te halen,  gelukkig helpen deze moeders ook even met het 
opruimen van de zaal. Alles gaat gelukkig naar huis, de zaal is ook weer schoon.  

Gré en Kasper Bruens 

Bericht van Actief bewegen 55+ van de dinsdagmiddag 

De meesten van onze groep voelden er niks voor om 
het Sinterklaasfeest te vieren met pakjes en 
gedichten. Nynke Scheffer kwam met het voorstel om 
een gezellige Kerstmiddag te houden en dan op de 

laatste gymmiddag als afsluiting van het oude jaar. 

Nynke en ik hadden voor iedereen een kerstlichtje 
gekocht en van de pakjes een soort memoriespel 
gemaakt.Daar werd veel bij gelachen en fanatiek 

meegedaan 

Iemand zei:”Wat is dit eigenlijk een rot spel. Vroeger 
kon ik het al niet winnen van mijn kleinkinderen en nu 
word ik er weer mee opgescheept.‟‟  

We kregen ook nog een lekkere traktatie. Nynke Visser 
had een leuke quiz voor ons die we met elkaar oplosten. Baukje kreeg ook nog een 
boekenbon en Nynke Scheffer hield een geweldige speech over de positieve dingen 
van de afgelopen periode. Iedereen kan bij ons haar verhaaltje kwijt. Ook werd nog 

even stilgestaan bij het overlijden van ons trouw en meelevend lid Ria Teuben  

Nynke wenste ons allemaal goede feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018 
Het was een prachtige afsluiting van deze gezellige middag  

Groeten van Alie Jongsma  

5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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Notulen Algemene ledenvergadering  

 
Notulen jaarvergadering 
buurtvereniging de "Singels" 14-11-
2017 
Aanwezig: zie presentielijst met 23 
leden incl. bestuur. 
Notulist: Sjoukje Akkerman 
 

1) voorzitter Libbe van Es opent 
de vergadering met een rondje 
voorstellen. 

2) vaststellen agenda: voorzitter 
stelt een extra punt voor 10  a betreft versterking bestuur. 

3) geen mededelingen 
4) geen op of aanmerkingen betreffende de notulen jaarvergadering 2016 
5)  jaarverslag algemeen 2016/2017: goedgekeurd 
6) financieel jaarverslag 2016/2017: dhr. Buik  vraagt naar het subsidiebedrag 

van de volleybalploeg p.p. Dat zal dan € 568 gedeeld door 10 leden 
bedragen. De voorzitter betoogt dat dit overeenkomt met de kosten van 
andere leden, dit zijn kosten voor activiteiten buiten de skule  . 

7) verslag kascommissie: de penningmeester wordt decharge verleend. 
8) benoeming kascommissieleden. Aftredend Dhr. T Verkley. Dhr. D Buik en 

Dhr. L Rodenburg worden aangevuld met Dhr. B Hendriks. Dhr. T Verkley 
ontvangt een bloemetje als aftredende kas commissie lid. 

9) begroting 2017/2018: antwoorden op gestelde vragen n.a.v. dit punt: er zijn 
ca.200 leden, dit aantal is stabiel door de jaren heen. Het negatief saldo is 
psychologisch, het eindresultaat kan dan alleen maar meevallen. Het 
openen/ sluiten seizoen kost 50 euro en dat bedrag is bedoeld voor leges. 

10) Bestuursverkiezing: aftredend Anne Groen en Griet van der Schaaf. Beiden 
ontvangen een bloemetje en cadeaubon.Toetredend is Esther de Vries, niet 
aanwezig vanwege haar werk. Dhr H de Jong en Mevr. S Akkerman gaan 
mee draaien in bestuur. 

   10a)  extra punt i.v.m. versterking bestuur. De voorzitter stelt dat het bestuur 
graag versterking uit de groepen wil voor hand en spandiensten. B.v. de inkoop 
bingoprijzen, het meehelpen bij de rommelmarkt etc. 
Baukje van Bewegen  en Sjoukje van klaverjassen hebben zich reeds gemeld. Bert 
Hendriks wordt contact persoon voor de gym op vrijdag. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 

11) rondvraag: Doetie Groen vertelt over de magere bezetting van het 
mozaïeken, stoppen dreigt. Koffieochtenden gaat zelf naam voor de groep 
bedenken. Kasper Bruens  stopt, Bert Hendriks neemt de leiding over van de 
schilderclubs. Laura meldt een nieuwe groep: Samen spelen voor kinderen 
van 0 t/m 4 jaar. 1 keer in de maand op vrijdagochtend. 
 

12) De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur 
 

 

5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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Schilderijen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5 t/m 7 jaar: 
1 Yannick 
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Seizoen afsluiting met Bingo en een BBQ  

Seizoen afsluiting met bingo en BBQ         
 

Aanvang: 19.00 uur.   
Barbequeen en een Bingo met 3 rondes 

Kosten € 10,00 p.p. 
         Vooraf opgeven bij Libbe voor vrijdag 1 juni 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgaveformulier voor BBQ en Bingo op vrijdag 8 juni  
------------------------------------------------------------------- 
Naam………………………………………...............................  
Adres…………………………………………............................ 
Tel. ………………………………………….............................. 
Doet mee aan de Bingo en BBQ met …… personen. 
Kosten € 10,-- p.p. 
Een envelop met geld inleveren bij Libbe van Es op de 
Bouriciuslaan 15 in Drachten.  
 

Nog beter is digitaal opgeven bij: libbevanes@kpnmail.nl 
en de vergoeding overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 
o.v.v. BBQ en Bingo 
 
                  Uiterlijk inleveren op 1 juni 2018. 
 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/lakol/AppData/keesz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/De%20Singels/Krant/2011/Februari/libbevanes@kpnmail.nl
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Samen spelen  

 
Er komen steeds ongeveer 5 kinderen bij „Samen spelen‟, waarvan 3 kinderen na 
de zomervakantie naar de basisschool gaan.  Het lijkt me leuk om door te gaan, 
maar voor 2 kinderen is het niet zo leuk.  
 

Een oproep:  
         Vrijdag 12 oktober om 10.30 uur 

 
  
Bij een opkomst van 
meer dan 5 kinderen,  
ga ik verder met  
„Samen spelen‟  
 

 
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 12 oktober om 10.30 uur!  

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

Tot dan! 
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Rommelmarkt 
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Huidige stand van het klaverjassen seizoen 2017 – 2018 

 

 

Erelijst 
Klaverjasclub " 
De Singels " 
2017- 2018 

     

Per 23-
04-
2018 

 

Plaats Totaal Naam 
ronde 

1 
ronde 

2 
ronde 

3 
ronde 

4 Totaal 
Vorige 
punten 

1 78449 Nico 1604 812 1285 1229 4930 73519 

2 76101 Frans 1604 1412 782 1278 5076 71025 

3 75984 Wim 918 1070 1200 1281 4469 71515 

4 74117 
Sjoukje 

A 
789 820 1285 1278 4172 69945 

5 74020 Gerard 1630 1140 1752 1147 5669 68351 

6 73825 Elle 1411 1712 782 1087 4992 68833 

7 73576 Baukje 1246 752 1202 1263 4463 69113 

8 73396 Willem 644 1712 1022 1046 4424 68972 

9 73316 Jan t.H 913 1244 1752 1147 5056 68260 

10 73057 Aukje 
   

4000 4000 69057 

11 73010 Jisk 720 1364 1471 945 4500 68510 

12 72984 Sjerp 918 1412 863 1200 4393 68591 

13 72222 Sale 913 1394 1222 1263 4792 67430 

14 72124 Jan S 1411 1200 1202 1021 4834 67290 

15 72083 Dicky 
   

4000 4000 68083 

16 71867 Henk 720 1140 1222 1046 4128 67739 

17 71759 Sjoerd 1640 820 1471 945 4876 66883 

18 71597 Carien 1200 752 962 1281 4195 67402 

19 71082 Jan K 1200 1394 989 1229 4812 66270 

20 70497 Johan 1475 1364 863 1200 4902 65595 

21 69686 Tinie 789 1070 989 1087 3935 65751 

22 68818 Janneke 
   

4000 4000 64818 

23 68713 Trea 644 1200 1022 1173 4039 64674 

24 67798 Gretha 1475 1244 1200 1173 5092 62706 

25 67456 Bert 
   

4000 4000 63456 

26 67384 Beppie 1246 812 962 1021 4041 63343 

27 66282 Afra 
   

4000 4000 62282 

28 65021 Henny 
   

4000 4000 61021 

29 64943 Anneke 
   

4000 4000 60943 

30 64000 Maja 
   

4000 4000 60000 
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Klaverjassen  

  

Het klaverjasseizoen 2017-2018 is op maandagavond 23 april j.l. na 16 speelronden 
afgesloten. We kunnen terugzien op goed georganiseerde en gezellige avonden.  
 
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats voor de volgende 2 personen die 
ervoor gezorgd hebben dat de klaverjasavonden zo prima zijn verlopen 
 
Henk Oosterhof  voor onder meer  het verzorgen en doorgeven per e-mail van de 
uitslagen/ standen na elke klaverjasavond aan alle deelnemers. 
 
Baukje Tuinstra die er het hele seizoen onder meer voor gezorgd heeft dat er bij 
iedere wedstrijd voldoende prijzen waren en wij ook  aan drankjes en hapjes niets 
tekort zijn gekomen. 
 
Ik zal ongetwijfeld nog een aantal mensen zijn vergeten die naast het klaverjassen 
aktief waren in de organisatie, maar  Henk en Baukje wilde ik in dit geval speciaal 
noemen. 
 
Het was mijn 1e klaverjasseizoen bij de buurtvereniging De Singels. En ik kan niet 
anders zeggen, dat het mij prima bevallen is.   
 
Graag wil ik de leden van de buurtvereniging, die kunnen klaverjassen en nog niet 
meespelen uitnodigen om bij de start van het nieuwe seizoen en wel op maandag 
27 augustus 2018 om 19.30  uur zich bij ons aan te sluiten in de Skûle. 
 
De winnaar van het totaalklassement is Nico geworden en als 2e en 
3e  respectievelijk Frans en Wim. 
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Contactpersonen voor de activiteiten  

 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Mw. Y Kort     tel 520481 
        
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. B. Hendriks              tel 0616502461 

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 3 september om 19.30 uur 
Maandag 17 september om 19.30 uur 
Maandag  1 oktober om 19.30 uur 
Maandag 15 oktober om 19.30 uur 

maandag 27 augustus om 19.30 uur 
maandag 10 september om 19.30 uur 
maandag 24 september om 19.30 uur 
maandag  8 oktober om 19.30 uur 

 
Dinsdag 
Koffieochtend Actief bewegen 55+ 
Dinsdag 18 september om 10.00 uur 
Dinsdag 16 oktober om 10.00 uur 

Start weer op dinsdag 2 oktober 
Daarna elke dinsdagmiddag om 13.00 
uur 

Handwerkcafé voor volwassenen  

Dinsdag 2 oktober om 19.30 uur  
 

 
Woensdag 
Schilderen 
Start op woensdag 3 oktober 
Daarna elke woensdagochtend om 09.15 uur  

 
Donderdag 
Schilderen Handwerkcafé voor de jeugd 

Start op donderdag 4 oktober 
Daarna elke donderdagochtend om 
09.15 uur 

Donderdag 20 september om 15.30 uur 
Donderdag 18 oktober om 15.30 uur 

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

Start vrijdag 5 oktober. 
Daarna elke vrijdagochtend om 09.00 
uur 

Vrijdag 12 oktober om 20.30 uur 

Samen spelen ( 0 tot 4 jarigen)  
Vrijdag 12 oktober om 10.30 uur  
 
Vrijdagavond  
Op vrijdag 8 juni is de seizoensafsluiting met bingo en BBQ. Aanvang 
19.00 uur. Vooraf opgeven en betalen. 
 
Zaterdag 
Op zaterdag 8 september is de rommelmarkt. Bij genoeg vrijwilligers 
gaat het door.  Aanvang om 10.30 uur. 


