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Bestuur 
 

Voorzitter 
Libbe van Es 
tel. 532030 

libbevanes@kpnmail.nl 
 

Secretaris 
VACANT 

 
Penningmeester 

Leo Kolkena 
 tel. 0644362429 

desingelsbuurtvereniging@gmail.com 
 

Leden 
 

Ymkje Kort 
tel. 520481 

beheerdersdeskule@gmail.com 
 
 

Esther de Vries 
Tel. 841109 

redactiedesingelkrant@gmail.com  
 
 
 

Redactie 
 

Esther de Vries 
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 

 
Rudi en Ymkje Kort 

tel. 520481 
beheerdersdeskule@gmail.com 

 
Jeugdactiviteiten 

Nienke van Es 
 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, 
 
Wat hebben we een prachtige zomer gehad. En dan ook nog de warmste zomer in drie 
eeuwen! Maar ook extreme droogte…. 
 

 
Nu ligt de herfst voor ons.  Straks kunnen we weer genieten van mooie paddenstoelen. 
 
Ons seizoen is 8 september begonnen met een rommelmarkt 
met een draaiend rad. Een geweldige mooie dag en met heel 
veel steun van de vrijwilligers. Dank hiervoor!  
 
Samen met het bestuur is besloten om 2 keer per jaar een 
Singelkrant uit te gaan brengen. Eén in oktober en één in 
maart. Deze krant staat dan ook boordevol informatie over 
allerlei activiteiten. Ook staan er veel lezingen in. Geweldig dat 
dat deze worden georganiseerd. 
 
Ik wens u allen veel leesplezier toe. 
 
Heeft u ook een nieuwtje of andere informatie wat u wilt delen met de buurtgenoten. 
Mail dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com. 
 
Omdat dat dit de laatste krant is van 2018 wens ik u alvast fijne feestdagen en een 
gelukkig 2019 toe! 
 
Tot zover deze “Van de redactie”  
Esther  
 
Jaargang 37 – 1 nr. 213  
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor woensdag 6 maart 2019 

mailto:redactiedesingelkrant@gmail.com
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Van de bestuurstafel 
 
 
 
 
 
Onze mooie hete zomer is overgegaan in een Indian Summer met mooie 
herfstkleuren. Het is genieten als we alle mooie herfst tinten zien.  
 
Na een gezellige BBQ /bingo als afsluiting van vorige seizoen, hebben we op 
zaterdag 8 september ons nieuwe seizoen geopend met een rommelmarkt. Zie de 
sfeer foto’s elders in de krant. We hadden wat nieuwe vrijwilligers bij de oude vaste 
groep, hier is menig bedrijf trots op! Er werd goed samengewerkt! Er werd op een 
efficiënte manier de rommel op de markt gezet en verkocht. Ook werd de rest 
afgevoerd naar de kringloopwinkel.  
 
We zijn in het voorjaar met een afvaardiging van het bestuur door de Rabobank 
uitgenodigd om met de nieuwe eisen van de privacywet veranderingen kennis te 
maken. Het is de bedoeling dat we u vragen om schriftelijk toestemming te geven 
om uw email-adres te mogen gebruiken. Daarnaast hebben we toestemming nodig 
om evt. afbeelding te mogen gebruiken voor het krantje. We zijn er mee bezig dit 
te regelen en u gaat daar individueel bericht van ontvangen. We zullen daarbij 
aangeven wat de bedoeling is. Het aantal kranten is beperkt, dus houdt ook goed 
de website in de gaten en het publiciteit bord in de Skûle.  
 
Dhr. U Klaassen heeft een pool biljart ter beschikking gesteld. We zijn hem daar erg 
dankbaar voor, zie ook elders de aankondiging in dit blad. We hebben wat zaken 
gepland en die kunt u in de agenda en aankondigingen vinden, deze zijn deels 
gerealiseerd door leden, dat is heel mooi. De activiteiten zijn weer gestart en de 
meeste activiteiten lopen ook weer goed. Al met al goede start waar we met z’n 
allen trots op kunnen zijn. Iedereen weer bedankt voor zijn bijdrage voor de start. 
 
Libbe van Es  
 

Bericht van de beheerders 
 
Na een mooie maar warme zomer zijn we weer aan het begin gekomen van een 
nieuw seizoen, een seizoen waar Rudi en ik ons samen voor in zullen zetten. 

Inmiddels is de gebruikelijke opening geweest met de jaarlijkse rommelmarkt, een 
rad van avontuur en een dag vol gezelligheid. 

Vele activiteiten zijn weer begonnen. Zo was er op 18 september een koffieochtend 
die voortaan door Rudi zal worden verzorgd.  
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Jammer genoeg was er deze keer weinig belangstelling. Voor 16 oktober en 20 
november is er weer een koffieochtend gepland, deze laatste is mevr. Trees Flapper 
uitgenodigd en zij zal dan vertellen over EENZAAMHEID bij de mensen/ouderen. 
Meer informatie hier over staat in deze krant en op de website vermeld. 
 
Er is tijdens de vorige ledenvergadering een idee ontstaan om de koffieochtend een 
naam te geven, is er iemand die een leuke, originele toepasselijke naam kan 
bedenken? Dit mag worden doorgegeven via het emailadres van de beheerders 
(beheerdersdeskule@gmail.com) en het zou mooi zijn als we de naam dan 
bekend kunnen maken tijdens de aankomende algemene leden vergadering. 
 
Dan vragen we even aandacht voor het volgende. 
Als de tafels tijdens de activiteiten worden gebruikt graag er op letten hoe ze terug 
worden gezet. 
Er staan 2 maal 4 tafels met vermelding ZAAL tegen de wand. Ook staat er een 
tafel bij de bar waar de vermelding BAR op staat, alle andere tafels in de berging. 
Het komt te vaak voor dat alles door elkaar staat.  
De tafels mogen blijven staan als ze voor een volgende activiteit weer nodig zijn, 
indien ze opgeruimd moeten worden dan graag goed kijken of ze weer op de juiste 
plaats komen. 
 
Er komen signalen dat de afwas soms blijft staan zodat de volgende dit eerst tegen 
komt of dat eventueel degene van de schoonmaak deze er bij doet.  
Een vriendelijk verzoek: wil iedereen van de eigen activiteiten er voor zorgen dat de 
afwas wordt gedaan? 
En dat niet de schoonmaak dit er bij hoeft te doen? Bij activiteiten met meerdere 
afwas die in de vaatwasser komen dan graag wel deze aanzetten.  
 
Voor verdere actuele informatie kijkt u 
vooral eens op de website of de 
aankondigingen die in de Skûle komen te 
hangen. 
 
Wij hopen dat we met elkaar weer een 
gezellig en geslaagd seizoen mogen 
hebben. 
 
Een hartelijke groet van de beheerders, 
 
Rudi en Ymkje 
 
 
 
 
 
 

mailto:beheerdersdeskule@gmail.com
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Uitnodiging  
BELANRIJKE INFORMATIE BIJEENKOMST 

 
Namens het bestuur is op woensdag 7 november aanstaande 

Notaris mevr. Mr V.J.Eerens uitgenodigd om een uitleg 
te geven over de Wet Nabestaande. 

De Wet Wilsbeschikking en de Wet Nalatenschap. 
Deze wetten zijn ook de afgelopen jaren veranderd en aangepast. 

 
Het kan zeker belang zijn dat we hier van kennis nemen. 

Er is voldoende tijd om over deze onderwerpen te discussiëren. 
 

De koffie staat voor u klaar op woensdag 7 november 
 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Einde 21.30 uur. 
Opgave voor 5 november bij  libbevanes@kpnmail.nl 

a.verkleij1@kpnpanet.nl 
 

Leden van De Singels hebben gratis toegang en niet leden betalen € 2,-. 
 

U komt toch ook. 

Algemene ledenvergadering  
 
Op woensdag 14 november bent u van harte welkom op de jaarlijkse algemene 
jaarvergadering. 
Om 20.00 uur gaan we van start in de Skûle. 
 
Agenda:  
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering 2017 
5. Jaarverslag algemeen 2017/2018 niet gemaakt vanwege vacature 

secretariaat. 
6. Jaarverslag financieel 2017/2018 (wordt op de vergadering uitgedeeld) 
7. Verslag kascommissie Dirk Buik 
8. Benoeming kascommissie 
9. Begroting 2017/2018 ( wordt op de vergadering uitgedeeld) 
10. Bestuursverkiezing 
   Leo Kolkena, Penningmeester aftredend en niet herkiesbaar 
  Laura v.d. Meer, lid treedt af wegens verhuizing. 
         Libbe van Es, aftredend wel herkiesbaar. 
         Nieuwe leden: 
         Sjoukje Akkerman algemeen bestuurslid 
         Klaas Noord penningmeester 
         We hebben een aantal bestuur ondersteuners 

Andere kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot aanvang van de 
vergadering aanmelden bij het bestuur. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

mailto:libbevanes@kpnmail.nl
mailto:a.verkleij1@kpnpanet.nl
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Jaarverslag seizoen 2016 - 2017  
 
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 skûle  . 

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 gaan zelf naam voor de groep 
bedenken. Kasper Bruns  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 
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Rommelmarkt ( een foto impressie) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemaal enorm bedankt voor jullie inzet tijdens deze rommelmarkt!!! 
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Bingo  

 
Kom vrijdag 14 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! 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op zaterdag 5 januari vanaf 20.30 uur nodigen we u uit voor onze 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst met live muziek  
We zijn nog een band aan het regelen. 

 
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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Een lezing over Help Namibië  
 

 
 
Op woensdagavond 16 januari 2019 om 20.00 uur  
( zaal open vanaf 19.30 uur). 
 
Jillard Faber verzorgt de avond. Hij is Ambulanceverpleegkundige bij Kijlstra 
Ambulancegroep Fryslân en hij geeft een lezing over een ontwikkelingsproject in 
het zuidelijk Afrikaanse land Namibië.  
 
Dit ontwikkelingsproject heeft de naam HELP Namibia : Health- & Emergency-care 
Learning Program Namibia. 
 
HELP richt zich op het bevorderen van de (acute) gezondheidszorg in Namibië. 
Zonder onderscheid te maken tussen, geslacht, kleur, ras, religie, seksuele 
geaardheid of politieke overtuiging. Essentieel hierbij is kennisoverdracht!    
 
Inmiddels is het project uitgegroeid tot een succesvol paramedisch 
trainingsprogramma 
 
Graag vertelt hij u meer op deze avond! U komt toch ook?? 
 
Website:  www.helpnamibia.nl 
Facebook    www.facebook.com/HELP.Namibia 
Instagram: help/namibia 
Twitter @helpnamibia 
  

 

http://www.helpnamibia.nl/
http://www.facebook.com/HELP.Namibia
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Een lezing over een global campertour ( 55000 km) 
 
Op woensdag 13 februari 2019 om 20.00 uur ( zaal open vanaf 19.30 uur)    

GLOBAL CAMPERTOUR  
 
Wytze en Joan van der Land geven een Lezing over de reis, die ze gemaakt hebben 
van Drachten naar 
Singapore. Een reis van 55000 km met Camper 
U heeft er vast wel wat van gelezen. 
Het is een indrukwekkende reis door verschillende landen en culturen 
Met als doel help de Kinderen van TANJUNG PRIOK 
 
Zie ook de website www.camperreisdrachtensingapore.nl 
Leden gratis toegang 
niet leden 2€ intree. 
Incl. kop koffie of thee. 
 
We kijken uit naar uw komst op woensdag 13 februari 2019. 
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Een lezing van Roelie Woudwijk 
 
Op woensdag 13 maart 2019 wordt het 
ook weer een leuke avond. 
We kennen allemaal onze 
beeldhouwster Mevr. Roelie Woudwijk 
Ze heeft al heel wat inspirerende 
werken gemaakt. 
   
Op deze avond komt ze ons vertellen over weer andere 
projecten en de drive waarmee zij kunstwerken maakt. 
                  

Wij zien uw belangstelling tegemoet. 
           
Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur. 
Leden gratis toegang  
Niet leden 2€ incl. koffie.  
 

Poolbiljarten 
 
Onze buurtvereniging heeft een poolbiljart gekregen van de Dhr. U Klaassen. Wij 
zijn hem enorm dankbaar en we willen dan ook graag een nieuwe activiteit 
opstarten. Eén keer in de maand op een woensdagmiddag in de Skûle van 14.00 
uur poolen. We starten op 21 november. 
 
Lijkt het u leuk om een 1 keer in de maand te poolen? 
 
Geeft u zich dan op bij de heer D. Buik. 
dabuik@upcmail.nl 

 
 

 
 
 
 

21 november 
19 december 
23 januari 
20 februari 
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Buurtnieuws - buurtbudget 2018 
 
Voor de vijver van de Jansoniusstraat en het Jansoniusplein hebben wij een 
buurtbudget ingediend bij de gemeente Smallingerland. Gelukkig waren meer 
mensen voor het plan, wat door mijn buurvrouw is bedacht. 
 
Wat was het plan? Graag iets toevoegen aan de vijver, zodat het spelen bij de 
vijver leuker en fijner wordt voor de kinderen van de buurt. Daarnaast graag een 
zitgelegenheid voor de volwassenen voor het toezicht. 
 
Bij de grote boom, naast het ondiepe gedeelte van de vijver, zien wij graag een 
mooie grote houten picknicktafel. Deze is er vooral, zodat een volwassene beter 
toezicht kan houden, wanneer de kleine kinderen bij de vijver willen spelen. Bij 
deze picknickbank willen we ook graag een prullenbak. Zodat het wel schoon en 
netjes blijft.  
 
De waterkant is vaak erg modderig en niet fijn om in te spelen. Wij willen dit graag 
veranderen door er wit zand te plaatsen. Dan krijg je een klein strand, waardoor 
het spelen fijner wordt.  
 
Het witte zand ligt er inmiddels al een tijd en er hebben van het zomer heel veel 
kinderen in en met gespeeld. Wij hebben er dan ook speelgoed neer gelegd. Alleen 
dit speelgoed wordt steeds in het water gegooid en dat vinden we niet zo leuk. 
 
De picknicktafel komt nog en ook hebben we nog een speeltoestel voor bij het 
water erbij kunnen regelen. Wij zijn de gemeente dan ook erg dankbaar dat dit 
mogelijk is gemaakt! 
 

Marja en Esther 
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Ideeënbrievenbus 
 
Heeft u een leuk idee voor de buurtvereniging of 
iets anders leuks. Stop het dan in onze 
ouderwetse ideeënbrievenbus. Hij staat in de hal 
van de Skûle onder het tafeltje bij de kapstok. 
 
Alvast bedankt voor de ideeën en het 
meedenken. 
 
Het bestuur 
 

Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen 
 
In het jaar 2011 zijn wij begonnen met het handwerkcafé voor volwassenen.                                  
De eerste jaren waren veel belovend met gemiddeld 20 dames.                                                    
 
De eerste dinsdag van september 2018 moesten wij de avond aflasten omdat                          
er slechts drie dames aanwezig waren.  
 
Heb je zin om ook eens te komen, kom gerust eens kennismaken met de dames 
van het Handwerk café. Draai eens mee, je hoeft niet perse goed te kunnen 
handwerken. 
 
De koffie en thee staat klaar en op deze manier leer je ook de dames van de wijk 
de Singels kennen. Wij zien naar je uit.  
 
Gré en Kasper Bruens. 

Handwerkcafé voor de jeugd  
 
In het jaar 2006 zijn wij begonnen met het handwerk café voor de kinderen op de 
3e donderdag van de maand. De derde donderdag van de maand september 2018 
was het de eerste keer in zoveel jaren dat wij naar de school toe moesten om het 
schoolhoofd te vragen de kinderen te zeggen dat het handwerk café niet door kon 
gaan wegens gebrek aan hulpen.   
 
Onze hulpen waren verhinderd en Kasper en ik kunnen het niet met ons tweeën 
aan. Wij vragen dringend hulp van dames of heren bij het draaiende houden van 
ons handwerk café voor de jeugd.  
 
De bestaande twee hulpen zijn niet genoeg omdat Kasper om gezondheid redenen 
moet stoppen.  
 
Gré en Kasper Bruens. 
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Koffieochtenden 
EENZAAMHEID 

Dit is een veel voorkomend feit wat bij mensen kan voorkomen, vaak is het 
onzichtbaar en ook wordt er niet graag over gesproken. 

 
Iedereen heeft mogelijk in zijn/haar omgeving familie, vrienden of bekenden die 

hier mee te maken hebben. 
Vereenzaming in welke situatie dan ook is een aspect waar velen door in een 

isolement kunnen raken, worden er signalen afgegeven/opgevangen en kunnen we 
hier iets in betekenen? 

 
Mevr. Trees Flapper is hier in gespecialiseerd en geeft er lezingen over. 

Op dinsdag 20 november is er vanaf 10.00 uur weer een koffieochtend waar Mevr. 
Flapper bij aanwezig zal zijn om hier over te vertellen.  

 
Een ieder is welkom op deze ochtend om gezamenlijk en gezellig koffie te drinken 

en van gedachten te wisselen. 
 

Opgeven kan bij Libbe van Es: libbevanes@kpnmail.nl 
                                            Tel: 0512-532030 
                                            Of een briefje in de bus. 

Samen spelen 
 
Helaas er is bijna geen animo voor de activiteit ‘Samen spelen’. Hier gaan we dan 
ook mee stoppen. 

Spelletjesavond  
De koude wintermaanden zijn weer in aantocht. Een ideaal moment 
om de kast open te trekken en met elkaar gezelschapsspellen te 
spelen! Denk aan Kolonisten van Catan, 30 seconds of mens erg je 
niet. De buurtvereniging organiseert voor alle spelliefhebbers een 
spelletjesavond op vrijdagavond 1 februari 2019. Neem zelf spellen mee, vind 
medespelers en leer nieuwe spellen kennen! Ook hebben we een poolbiljart en deze 
zetten we ook in. 
 
Wie: Leden vanaf 12 jaar 
Waar: de Skûle 
Wanneer: Vrijdag 1 februari vanaf 19.30-22.30 uur 
Kosten: geen 
Niet vergeten: Spelletjes 
 

    
  

 

mailto:libbevanes@kpnmail.nl
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Sinterklaas in de Skûle 
Dag buurtbewoneners, 
 
Het is nog wat vroeg maar we hebben gehoord dat Sinterklaas weer naar de skule 
komt. Hij komt op zaterdag 1 december van 10.00- 11.30 uur voor kinderen in 
de leeftijd tot 8 jaar. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
We beginnen om 10.00. We gaan lekker zingen, springen en dansen. Rond 10.20 
uur verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten. 
De bedoeling is dat de kinderen naar voren worden geroepen en (als ze willen) bij 
de Sint op schoot mogen. Een klein gesprekje en wat lekkers. 
Op het einde van de ochtend krijgen de kinderen allemaal hun cadeautje tegelijk en 
kunnen ze dat samen uitpakken. Daarna zwaaien we Sinterklaas uit en rond 11.30 
is het feest afgelopen. 
 
Je mag (als het kind dat niet erg vind) je kind afzetten en later weer ophalen maar 
als ouders zijn jullie natuurlijk van harte welkom. 
 
Wanneer u lid bent van de buurtvereniging De Singels dan zijn hier geen kosten 
aan verbonden. Wanneer u niet lid bent dan zijn de kosten € 7.50. 
 
Wilt u uw kind(eren) opgeven dan kunt u het volgende mailen naar: 
noteboomdeboermarije@gmail.com 
 
Naam of namen: 
Leeftijd(en): 
Wel of geen lid van de buurtvereniging: 
En een verhaaltje voor het grote boek: Een klein stukje over jullie kind(eren) willen 
schrijven voor Sinterklaas ( denk aan sport,bijzonderheden of een leuke hobby oid) 
zet er wel bij als je meerdere kinderen hebt voor wie welke verhaaltje is! 
 
Graag mailen voor 18 november! 
 
Mochten er nog vragen, opmerkingen of 
evt. diëten zijn zijn dan horen we het 
graag van u.  
We hopen u en uw kinderen te mogen 
verwelkomen op zaterdag 1 december om 
10.00 uur. 
 
Met vriendlijke groet, 
 
Marije 
 
 
 
 

mailto:noteboomdeboermarije@gmail.com
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Optocht 
 

 

  

 
De jeugdcommissie gebruikt een Facebookpagina.  
 
WWW.FACEBOOK.COM/SINGELSJEUGD 
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Contactpersonen voor de activiteiten  
 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Mw. Y. Kort     tel 520481 
     Hr.  R. Kort   
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 
        
 
 

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 
 
 
 
 
Agenda 
Maandag 
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Sjoelen K laverjassen  
Elke maandagavond in de even weken 
om 19.30 uur 

Elke maandagavond in de oneven 
weken om 19.30 uur 

Dinsdag 
Koffieochtend om 10 uur Handwerkcafé voor volwassenen 
16 oktober                 
20 november 
15 januari 
12 februari 
12 maart 

 6 november om 19.30 uur 
 4 december om 19.30 uur 
 8 januari om 19.30 uur 
 5 februari om 19.30 uur 
 5 maart om 19.30 uur 

Actief bew egen 55+ 

Start weer op dinsdag 2 oktober. Daarna elke dinsdagmiddag om 13.00 uur 
Woensdag 
Schilderen Poolbiljarten 
Elke woensdagochtend om 09.00 uur 
 

21 november om 14.00 uur 
19 december om 14.00 uur 
23 januari om 14.00 uur 
20 februari om 14.00 uur 

Lezingen beginnen om 20.00 uur( zaal open om 19.30 uur)    
7 november – informatieavond de Wet Nabestaande. De Wet 
Wilsbeschikking en de Wet Nalatenschap  
 16 januari -  Een lezing over Help Namibië  
 13 februari  - Global Campertour 
13 maart – Beeldhouwster Roelie Woudwijk 
14 november om 20.00 uur – Algemene ledenvergadering 
Donderdag 
Schilderen                   Handwerkcafé voor de jeugd 
Elke 
donderdagochtend 
om 09.00 uur 

18 oktober om 15.15 uur 
15 november om 15.15 uur 
13 december om 15.15 uur 

17 januari om 15.15 uur 
14 februari om 15.15 uur 
14 maart om 15.15 uur 

Volleybal 
Volleybal wordt op donderdag om 20.30 uur gespeeld in sporthal 'De Brekken' 
Vrijdag 
Actief bew egen 55+ Dansen 
Elke vrijdagochtend om 09.00 uur 23 november om 20.30 uur 

8 februari om 20.30 uur 
8 maart om 20.30 uur 

Vrijdag 10 november om 17.30 uur -  Optocht nei Bertilla 
Vrijdag 14 december van 19.30 uur -  Onze jaarlijkse bingoavond  
Vrijdagavond 1 februari van 19.30 tot 22.30 uur – Spelletjesavond 
 

Zaterdag 
Zaterdag 1 december van 10.00 uur tot 11.30 uur – Sinterklaas in de Skûle. 
Zaterdag 5 januari om 20.30 uur – Nieuwjaarsbijeenkomst  
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