
 
 
 

     Buurtvereniging “De Singels” 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
   https://www.facebook.com/Buurtverenigingsingels/ 
      https://www.facebook.com/singelsjeugd 
 
Digitale nieuwsbrief november 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 15 april 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kerstbingo op vrijdag 20 december 2019 

 
Wanneer: Vrijdag 20 december 2019 
Aanvang: 19.30 uur. – We beginnen om 20.00 uur. 
Kosten: Leden doen gratis mee. Niet leden betalen €5,-. Iedereen speelt met 1 boekje. 

Levert u de kerstpuzzel ook in? U kunt hem vinden in de Singelkrant van september 

2019. In de pauze hebben we uitreiking. 

e deelname voor leden is gratis. 

Niet-leden betalen € 5,00 

Vanavond (dinsdag 26 november) wil  
het bestuur jullie van harte  
uitnodigen in de Skûle in Drachten  
voor een speciale ‘reis’ avond.  
 
Op deze avond willen wij jullie een unieke film laten zien van de imposante wereldreis 

van Vegter van Slooten (94 jaar!), die in de periode van 1959-1962 samen met zijn 

toenmalige vriendin Diny in een Goggomobiel vanuit Groningen heen en weer naar 

Zuid-Afrika is gereisd. Ook zal Vegter zelf aanwezig zijn om jullie vragen te 

beantwoorden. En met een beetje geluk geeft hij ook nog een muzikale omlijsting met 

zijn gitaar van liederen die hij opdeed tijdens deze reis.         

 
 
 
 

 

Kerststuk maken? 

Op donderdagavond 12 december om 19.00 uur bij Florissant in de Wiken. Er zijn nog 5 
plekken vrij? Wie heeft zin om mee te gaan. 

(kosten leden €20 en niet leden €25) 

Opgeven bij Sjoukje (511081) of bij Carien (06-31496949) 
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Meer activiteiten in 2020 

• Op woensdagavond 15 januari komt de Rabobank een lezing 

houden over Wonen Leef en Zorg, aanvang 20.00 uur 

• Op woensdagavond 19 februari een Lezing over ‘Bajes-verhalen’ 

over liefde& ander ongemak om 20.00 uur. Henk Dillerop werkt al 

ruim veertig jaar tussen en met 'zware' criminelen. Vrijwel dagelijks 

heeft hij contact met moordenaars, verkrachters, overvallers, 

drugshandelaren, fraudeurs en brandstichtster 

Opzoek naar:  

• Leden voor het sjoelen  

• Leden voor volleybal  

Lijkt het u leuk om te gaan volleyballen? Maar u 

kunt niet op donderdagavond? We willen gaan 

bekijken of het misschien ook op een andere 

avond kan. Wij hopen daarmee meer 

deelnemers te krijgen. Laat het alsjeblieft weten 

wat u het beste uitkomt? 

• Zijn er leden die willen tafeltennissen? 

• Vrijwilligers voor handwerken voor de 

jeugd 

We zoeken mensen die graag het 

handwerken willen overbrengen op de 

jeugd?  

Schroom niet en mail dan naar 

libbevanes@kpnmail.nl 
 

 

Schaatsen 

Schaatsen 3 januari Thialf Heerenveen 

vertrek  

Vanaf de Skûle Hoge Bomen 2 om 

10.30 uur met eigen vervoer, de baan 

is 11.30 uur open tot 15.00 uur. 

Leden gratis toegang ,niet leden eigen 

kaartje kopen. 

Schaatsen onder eigen 

verantwoording, zorg voor goede 

kleding en bescherming. 

Opgave tot uiterlijk 2 januari 12.00 

uur 

Per mail aan 

a.verkleij1@kpnplanet.nl. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op zaterdag 4 januari vanaf 20.30 uur nodigen we u uit voor onze 

Nieuwjaarsbijeenkomst met live muziek van de Acoustic Klick 

Twee zangstemmen, akoestische gitaar en mondharp. De bandleden hebben een voorkeur 

voor de jaren 60-80 maar ook komen er recentere nummers voorbij. Zowel Engels, Nederlands 

en Friese  nummers van o.a.  Ilse de Lange, Simon & Carfunkel, CCR, Boudewijn de Groot en 

Gurbe Douwstra. En ze hebben speciaal een aantal bekende nummers zijn door Inge in het 

Fries vertolkt. 

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 

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


Agenda  

Maandag 
Klaverjassen  Sjoelen???  
Maandagavond in de oneven weken 
 

Bij meer dan 10 mensen gaan we weer 
van start! 

Dinsdag 
Koffieochtend om 10 uur 
Koffie sociëteit De Singels.  

Mozaïeken  Handwerkcafé voor 
volwassenen 

14 januari  
11 februari 
10 maart 

 

11, 18, 25 februari 
10, 17, 24 maart 

 

3 december. 
7 januari  
4 februari 
3 maart 
7 april 

Actief bewegen 55+ om 13.00 uur. 

26 november – een ‘reis’ avond (houd website/facebook even in de gaten) 

Woensdag 
Schilderen Poolbiljarten 
Elke woensdagochtend om 09.30 uur In de even weken van 14.00-17.00 uur. 

Lezingen 

15 januari – Lezing van de Rabobank (Wonen, leven en zorg) 

19 februari – Lezing over bajes-verhalen  

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

Donderdag 
Schilderen 
Elke donderdagochtend om 09.30 uur 
 

Vrijdag 
Actief bewegen 55+ om 09.00 uur Dansen 

 11 oktober om 20.30 uur 
15 november  
7 februari 
6 maart. 

20 december - Kerstbingo  

Vrijdagmiddag 3 januari – schaatsen (check Facebook/website) 

Zaterdag 
4 januari nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 20.30 uur 

 

Fijne feestdagen en een fantastisch 2020 gewenst!  

 

 



 

 

 


