
 
 
 

     Buurtvereniging “De Singels” 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
               Digitale nieuwsbrief december 2018 

 
Er komt 2 keer per jaar een Singelkrant uit. Om geen informatie te missen, hebben wij besloten om af 

en toe een digitale nieuwsbrief te gaan versturen. Dit is onze eerste editie. Veel leesplezier. Bij deze 

ook hele fijne en gezellige feestdagen toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Sinterklaasfeest in  
de Skûle 
Was geslaagd feest! 
Dank voor de  
organisatie. 
 

Kunstkrant 

In onze buurt wonen veel creatieve mensen. Ze komen in ons 
buurthuis bij elkaar om te schilderen, mozaïeken, of 
handwerken. Daarom heb ik de redactie van deze krant 
verzocht om voor ons buurthuis een aantal kranten ter 
beschikking te stellen. Hier is positief op gereageerd. Voortaan 
krijgen we elke twee maanden 20 kunstkranten, gratis. De 
kranten liggen ter inzage in de hal van de Skûle, maar mogen 
ook mee naar huis worden genomen. 
 

De KunstKrant is dé informatiekrant over beeldende kunst, 
tentoonstellingen, galerieën en musea. De KunstKrant, 
boordevol informatie over beeldende kunst, verschijnt iedere 
twee maanden en wordt verspreid in heel Nederland, België en 
Duitsland. Elke twee maanden wordt iedere in kunst 
geïnteresseerde weer op de hoogte gebracht van actuele 
beeldende kunstexposities middels interviews, recensies, 
nieuws, tips en een uitvoerige expositie agenda.  
 
 

Vrijdag 14 december  
   ++  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! 

De koffieochtend 
heeft een nieuwe 
naam: 
Koffie sociëteit 
De Singels 

 

 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op zaterdag 5 januari vanaf 20.30 uur nodigen we u uit 
voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst met live muziek. 

Inmiddels is de band bekend:   Wad’nJazz 
Neem maar eens een kijkje op: http://wadnjazz.nl/ 
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.
       
       
    Het bestuur   

De spelletjesavond 

Wie: Leden vanaf 12 jaar 
Waar: de Skûle 
Wanneer: Vrijdag 1 februari vanaf 
19.30-22.30 uur 
Kosten: geen 
Niet vergeten: Spelletjes 
 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/


Agenda 

Maandag 

Sjoelen (19.30 uur) Klaverjassen ( 19.30 uur) 

Elke maandagavond in de even weken  Elke maandagavond in de oneven 

weken  

Dinsdag 

Koffie sociëteit  
De Singels  

Handwerkcafé voor 

volwassenen 

Mozaïeken  

15 januari om 10.00 uur 
12 februari om 10.00  
12 maart om 10.00 uur 

 8 januari om 19.30 uur 
 5 februari om 19.30 uur 
 5 maart om 19.30 uur 

12, 19, 26 februari om 19.30 uur 
12, 19, 26 maart om 19.30 uur 
 

Actief bewegen 55+ 

Elke dinsdagmiddag om 13.00 uur 

Woensdag 

Schilderen Poolbiljarten 

Elke woensdagochtend om 09.00 uur 

 

19 december om 14.00 uur (verplaatst naar 
17 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)    

16 januari -  Een lezing over Help Namibië  
13 februari  - Global Campertour 
13 maart – Beeldhouwster Roelie Woudwijk 

Donderdag 

Schilderen                   Handwerkcafé voor de jeugd 

Elke donderdagochtend 

om 09.00 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 bewegen 55+ Dansen 

Elke vrijdagochtend om 09.00 uur 8 februari om 20.30 uur 
8 maart om 20.30 uur 

Vrijdag 14 december van 19.30 uur -  Onze jaarlijkse bingoavond  
Vrijdagavond 1 februari van 19.30 tot 22.30 uur – Spelletjesavond 

Zaterdag 

Zaterdag 5 januari om 20.30 uur – Nieuwjaarsbijeenkomst 


