
 
 
 

     Buurtvereniging “De Singels” 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
               Digitale nieuwsbrief juni 2019 

 
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. Heeft u ook een nieuwtje of andere informatie wat 

u wilt delen met de buurtgenoten. Mail dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com.Kopij voor de 
volgende krant graag inleveren voor woensdag 25 september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Een seizoen afsluiting met BBQ en 3 rondes 
bingo         

 
Wanneer: Zaterdag 22 juni 2019 
Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten € 12,50 p.p. 

Opgavedatum verlengt naar maandag 10 juni!! 
Digitaal opgeven bij:  desingelsbuurtvereniging@gmail.com  
Naam, adres en telefoonnummer.  
Doet mee aan de Bingo en BBQ met …personen. 
Kosten € 12,50,-- p.p. en de vergoeding overmaken naar  
NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v. BBQ en Bingo 

 

     
 
 
 

Opzoek naar:  

• leden voor het sjoelen  

• Leden voor volleybal 

• Zijn er leden die willen 

tafeltennissen? 

• Vrijwilligers voor handwerken 

voor de jeugd 
We zoeken mensen die graag het handwerken willen 

overbrengen op de jeugd?  

Mail dan naar libbevanes@kpnmail.nl 
 

 

Rommelmarkt:   

Dit jaar willen we weer 

graag een rommelmarkt 

organiseren.  

Deze staat gepland op 

zaterdag 11  september.  

Alle hulp is welkom!  
Opgeven bij 

libbevanes@knpmail.nl 
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Agenda (op de website wordt het ook aangegeven) 
Maandag 

Sjoelen Klaverjassen  

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 

Dinsdag 8 oktober  

Dinsdag 12 november  

Dinsdag 1 oktober 

Dinsdag 5 november 

Actief bewegen 55+ om 13.00 uur. 

Start weer op dinsdag 3 september.  

Woensdag 

Schilderen Poolbiljarten 

Elke woensdagochtend om 09.00 uur 

Start 4 september 

Iedere even week vanaf 14.00 uur. 

Donderdag 

Schilderen 

Elke donderdagochtend om 09.00 uur 

Start 5 september 

Volleybal 

Volleybal wordt op donderdag om 20.30 uur gespeeld in sporthal 'De Brekken' 

Start begin september 

Vrijdag 

Actief bewegen 55+ Dansen 

Start vrijdag 6 september.  Start 11 oktober 2019 

Zaterdag 

Zaterdag 11 september rommelmarkt 

Alvast een prachtige en warme zomer gewenst!   


