
 
 
 

     Buurtvereniging “De Singels” 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
               Digitale nieuwsbrief januari 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 6 maart 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De spelletjesavond 
a.s. vrijdagavond in 
de Skûle 

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

Een lezing op woensdag 
13 februari: De 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. 
 
 

Een lezing op woensdag 
13 maart van Roelie 
Woudwijk  
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 kan 
op woensdag: 
20 februari om 14.00 uur 
6 maart om 14.00 uur 
27 maart om 14.00 uur 
 

Heeft u ook een nieuwtje of 
andere informatie wat u wilt 
delen met de buurtgenoten. 
Mail dit dan naar: 
redactiedesingelkrant@gmail.co
m. 
 
Kopij voor de volgende krant 
graag inleveren voor 
woensdag 6 maart 2019 
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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  

12 februari om 10.00  
12 maart om 10.00 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 

 

20 februari om 14.00 uur 
6 maart om 14.00 uur 
27 maart om 14.00 uur 

Lezingen beginnen om 20.00 uur( zaal open om 19.30 uur)    

13 februari  - Global Campertour 
13 maart – Beeldhouwster Roelie Woudwijk 

Donderdag 

Schilderen                   Handwerkcafé voor de jeugd 

Elke donderdagochtend 

om 09.00 uur 

14 februari om 15.15 uur 
21 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 

Vrijdagavond 1 februari van 19.30 tot 22.30 uur – Spelletjesavond 


