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Bestuur 
 

Voorzitter 
Libbe van Es 
tel. 532030 

libbevanes@kpnmail.nl 
 

Secretaris 
Vacant 

 
Penningmeester 

Klaas Noord 
Tel. 06 55172548 

desingelsbuurtvereniging@gmail.com 
 

Leden 
 

Ymkje Kort 
tel. 520481 

beheerdersdeskule@gmail.com 
 

Esther de Vries 
Tel. 841109 

redactiedesingelkrant@gmail.com  
 

Sjoukje Akkerman 
Tel. 511081 

s.akkerman@kpnmail.nl  
 
 

Bestuur ondersteuners zijn: 
 

Dirk Buik 
Frans Postma 
Titie Elberts 

Bert Hendriks 
Baukje Tuinstra 

 

 
 

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:  

Klaas Noord 
                     tel. 06 55172548 

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, 

 
Ten eerste wil ik even stil staan bij het overlijden van Kees Zijlstra op 8 januari 2019. 
In februari 2017 nam ik zijn redactietaken over van deze Singelkrant. Hij heeft lang 
deze taak uitgevoerd. Daarnaast deed hij ook de bezorging van deze krant samen met 
zijn dochters. Kees en ik hebben altijd wel even mailcontact gehad, wanneer er een 
Singelkrant uit kwam, dat ga ik dan zeker missen bij deze krant. Ik wil bij deze de 
familie heeft veel sterkte wensen en koester de mooie herinneringen. 
 
Inmiddels zijn er al 2 digitale nieuwbrieven verschenen. Wilt u deze nieuwsbrieven ook 
ontvangen, kunt u het beste een mailtje sturen naar desingelsbuurtvereniging@gmail.com 

Daarnaast hebben we een nieuwe publicatiebord gekregen in de Skûle ( in de hal 
tegenover de kapstok) waar we informatie op plaatsen. De nieuwe Singelkrant komt in 
oktober 2019 uit. 
 
In de bestuurstafel is te lezen, dat een actief echtpaar binnen ons buurtvereniging gaat 
stoppen met één van hun activiteiten. Dit vind ik echt heel erg jammer. Bij deze wil ik 
ze bedanken voor hun inzet.  
 
We hebben een grote groep vrijwilligers en dat is fantastisch! Er zijn veel activiteiten 
die goed georganiseerd lopen, waaronder klaverjassen, wat ik zelf heb mogen ervaren. 
Geweldig om een grote groep mensen bij elkaar te zien.  Helaas was er weinig animo 
voor de spelletjesavond. 
 
Op woensdag 17 april hebben we een grote schoonmaak in de Skûle! Ook hebben we 
op zaterdag 22 juni een leuke seizoen afsluiting met een lekkere BBQ en 3 rondes 
bingo. Er zijn leuke prijzen te winnen! We hopen op jullie komst! 
 
Bij deze wens ik u allen alvast een prachtige lente en een mooie zomer toe. En 
natuurlijk veel leesplezier bij deze Singelkrant! 

 

Tot zover deze “Van de redactie”  
Esther  
 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 37 – 2 nr 214  
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor woensdag 25 september 2019 
 
Heeft u ook een nieuwtje of andere informatie wat u wilt delen met de buurtgenoten. 
Mail dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com. 

 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
mailto:redactiedesingelkrant@gmail.com
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Van de bestuurstafel 
 

 

 

Beste buurtgenoten, 
 
De donkere dagen zijn weer op retour, de dagen worden weer langer en het is 
langer licht, wat goed voor onze stemming is. 
 
Het Sinterklaasfeest en de kerst bingo waren weer gezellig. Ook de 
Nieuwjaarsbijeenkomst de band Wad’n Jazz was een succes. De mannen van de 
band en ook het publiek hebben genoten. 
 
In januari kwam het trieste bericht dat Kees Zijlstra is overleden. Kees was jaren 
erg actief bij de buurtvereniging. Bij deze willen we de familie veel sterkte toe 
wensen. 
 

We hebben een aantal mooie avonden gehad met bijzondere 
lezingen. De mannen van de ambulance hadden een mooi 
enthousiast verhaal. Ook Wietze Land had een schitterend 
verhaal over zijn reis naar China. En we hebben een leuke en 
interessante lezing van Roelie Woudwijk gehad. Zij heeft het 
kunstwerk op de gevel van de Skûle gemaakt. Bij deze willen 
we Ton bedanken voor de organisatie. 
 
 

Helaas hebben Gré en Kasper Bruens besloten om te stoppen met het 
handwerkcafé voor de jeugd. Donderdag 18 april is hun laatste keer. Wij vinden dit 
heel erg jammer, maar begrijpen hun besluit. Wij willen Gré en Kasper Bruens dan 
ook enorm bedanken voor hun inzet voor het handwerken voor de jeugd. Bedankt 
voor jullie inzet! 
 
We zoeken mensen die graag het handwerken willen overbrengen op de jeugd? 
Wie wil het handwerkcafé voortzetten? Materialen kunnen worden overgenomen 
door Gré. Mail dan naar libbevanes@kpnmail.nl 
 
De andere activiteiten lopen naar wens. Het is mooi dat iedereen initiatieven neemt. 
 
Ook dit jaar gaan we weer een seizoensluiting organiseren.  Zie elders in het blad 
de aankondiging. 
 
Al met al ben ik steeds weer verrast, dat we het met bestuursleden en de 
ondersteuners zo mooi alles met elkaar regelen. 
 
Alvast een goede zomer met mooi weer gewenst!  
 
Libbe van Es  
voorzitter 

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
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Bericht van de beheerders 

 

We schrijven: Maart 2019 en wat gaat de tijd toch snel. 
Het voorjaar is in zicht en dan gaan we al weer richting de zomervakantie. 
We hebben wederom een gezellig en actief seizoen gehad. 
 
Voor iedereen die gebruik maakt van de Skûle graag er om denken dat de 
thermostaat voor de verwarming weer op automatisch terug gezet wordt, komt 
regelmatig voor dat deze op handmatig blijft staan en wordt er onnodig verbruikt. 
 
Op woensdag 17 april is weer de 
jaarlijkse grote schoonmaak, wie deze 
avond mee wil werken kan zich 
opgeven bij Libbe van Es of bij de 
beheerders. 
 
Aanvang 19.00 uur en koffie met wat 
lekkers na afloop. 
 
Voor actuele berichten kijkt u op de website 
of de nieuwsbrief. Ook hebben we 
publicatiebord in de Skûle. 
 
Voorts wensen wij iedereen alvast een fijne zomervakantie toe. 
 
Rudi en Ymkje 

 

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.  

 
Tiety Smid 
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Seizoen afsluiting  

Seizoen afsluiting met BBQ en 3 rondes bingo        
             
Wanneer: Zaterdag 22 juni 2019 
Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten € 12,50 p.p. 
Vooraf opgeven voor vrijdag 7 juni 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaveformulier voor BBQ en Bingo op zaterdag 22 
juni  
-------------------------------------------------------------------
Digitaal opgeven bij:  
desingelsbuurtvereniging@gmail.com  
Naam……………………………………….....................  
Adres………………………………………….................. 
Tel.…………………………………………..................... 
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 
 
                  Uiterlijk inleveren op 7 juni 201 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Jaarverslag seizoen 2017 - 2018  

 
Notulen Leden vergadering buurtvereniging de 
" Singels" 14-11-2018 
Aanwezig: zie presentielijst. 
Afw., m.k Esther en Fré. 
 
1.  Opening door Libbe van Es met rondje 
voorstellen 
 
2.  De agenda wordt vastgesteld conform de in het krantje gedrukte versie. 
 
3.  Geen mededelingen. 
 
4.  Notulen 14-11-2017: Dhr. Rodenburg zat in de kascommissie maar zich laten 
vervangen vanwege ziekte, verder worden ze ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.  Dit jaar weer geen jaarverslag omdat er nog steeds geen secretaris is. 
 
6.  Financieel jaarverslag : de volleyballers graag vooraf betalen, excuus Libbe, hij 
heeft de rekeningen te laat verstuurd beloofd beterschap. Verder akkoord. 
 
7.  Verslag kascommissie: Dhr. D. Buik: misschien handiger om een eenvoudiger 
systeem te hanteren voor de boekhouding. Verder goedkeuring en dus decharge 
verleend aan de penningmeester Leo Kolkema. 
 
8.  Benoeming kascommissie: Dirk Buik treedt af en daarom namens het bestuur 
een bos bloemen van Ymkje. Bert Hendriks en Frans Postma doen de controle 
volgend jaar. 
 
9.  Begroting 2018/2019: goedgekeurd. Mogelijk kan er een post toegevoegd: 
afschrijving meubilair/ inventaris. Komt in bestuur. 
 
10. Bestuursverkiezing: Libbe van Es wordt herkozen als voorzitter. 
Klaas Noord wordt gekozen als penningmeester en Sjoukje Akkerman als gewoon 
lid. 
Dirk , Frans ,Titie en Baukje zijn bestuur ondersteuners. 
Ton wordt bedankt voor zijn initiatieven regelen van sprekers.  
 
11. Rondvraag: airfryer? Komt in bestuur. 
Kunstwerk Roelie Woudwijk krijgt betere plaats. Er is een voorstel voor naam voor 
de koffieochtenden: Leut en Teut!  Ymkje wil graag nieuwe tafels, komt in bestuur. 
Het afsluiten van het gebouw gebeurt niet altijd goed. Er komen instructies voor 
sloten en de vaatwasser.  
Libbe: meer digitaliseren en website wordt in overleg met de beheerders 
geactualiseerd. Alle leden krijgen een brief om een handtekening i.v.m. vernieuwde 
privacyregels. 
 
12. Sluiting. Om 21.15 uur 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Een waardevol leven is een verzameling van dankbare momenten. 
 
We staan nog op de drempel van het nieuwe jaar. Een tijd om te mijmeren, terug 
te kijken naar wat achter ons ligt en vooruit te kijken naar wat de toekomst, het 
nieuwe jaar 2019 ons brengt.  
 
Dagen, waarin we, al is het maar voor even, stilstaan bij wat voorbij is en een tijd 
van bezinning over het leven dat voor ons ligt! Ik houd van deze dagen, van de 
rituelen die ermee verbonden zijn; het optuigen van de kerstboom, de geur van 
oliebollen, de oudejaarsdienst en het knallen van de champagnekurken.  
 
Ons hele leven trekt muzikaal aan ons voorbij als we in de week tussen Kerst en 
Oudjaar intens genieten van de top 2000. Bijna vergeten herinneringen en 
momenten, van verdriet en geluk trekken liedje na liedje aan ons voorbij. Alsof het 
oude jaar ons nog één keer wil laten horen, dat ons leven ten volle waard is om te 
leven! Wat moeilijk was heeft haar plaats gekregen en de goede herinneringen zijn 
boven komen drijven.  
 
In de top 2000 staat het prachtige lied; van Pete Seeger, met de tekst uit Prediker; 
To everything turn, turn turn, there is a season turn turn. Het 2500 jaar oude lied 
van Prediker, die zich niet zo snel van de wijs liet brengen door de waan van de 
dag, nee, hij zegt; Zeg niet dat vroeger alles beter was, want er is niets nieuws 
onder de zon. Wat is, was er reeds lang en wat zijn zal, is reeds lang geweest, met 
deze gedachte in de hand stap ik over de drempel van het nieuwe jaar.  
 
En dan is het alweer januari 2019, de Kerstdagen liggen achter ons en de 
dennennaalden komen we nog sporadisch tegen. De versierselen liggen weer in de 
dozen, keurig opgeruimd op zolder, te wachten op het volgende Kerstfeest. De 
uiterlijke tekenen zijn verdwenen, maar ik hoop dat de Kerstgedachte in ons is 
gebleven!  

 
Oudejaarsavond is met vuurwerk en champagne langzaam overgegaan in 
Nieuwjaarsmorgen en dan sta je plotseling in de eerste uren van het nieuwe 
jaar…… Een beetje aarzelend misschien, je ene voet nog in het oude jaar, denkend 
en herdenkend over het jaar dat we achter ons hebben gelaten. Met je andere voet 
reeds in het nieuwe jaar, zet je voorzichtig de eerste schreden, heel bewust van het 
feit dat je niet weet, wat dit nieuwe jaar zal brengen.  
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Wij wensen elkaar een gelukkig, liefdevol, gezond en vredig nieuw jaar.  
Met deze gedachte stapten wij op 5 januari over de drempel van De Skûle om 
samen met buurtgenoten de start van het nieuwe jaar 2019 te vieren. 
Nieuwjaarsfeest van en voor de buurtvereniging De Singels. De vrijwilligersploeg 
had ‘s middags al flink de handen uit de mouwen gestoken om er een gezellige en 
feestelijke Skûle van te maken. De Kerstboom staat vrolijk te stralen en de kaarsjes 
branden gezellig op de tafels. We worden ontvangen met koffie en wat lekkers!  
 
De Skûle is gezellig gevuld met buurtgenoten, 
die druk met elkaar kletsen en plezier hebben, 
een prachtige opkomst voor het 
nieuwjaarsfeest! En terecht, want we worden 
zeer aangenaam onderhouden door de 
fantastische muziek van de de muziekgroep: 
Wad’nJazz.   
 
Sfeervolle muziek, die zorgt voor het “muzikaal 
behang” op aangename geluidssterkte. Een 
afwisselend repertoire waarin swingende jazz, 
bossa's en ballads als hoofdgerecht op het  
menu staan, met soms een brutaal uitstapje naar 
hedendaagse muziek dan wel overgoten met  
een eigen muzikaal sausje. 
 
 Prachtig, wat een heerlijke muziek !! Een perfect gezellige avond, om met 
buurtgenoten het glas te heffen op het jaar 2019 en tot in de late uurtjes te 
genieten van elkaar en de heerlijk verzorgde hapjes !       
 
Een gelukkig en gezond 2019 !                                             Fokje Geertsma 

 

Handwerkcafé voor de jeugd 

 

Kasper en ik hebben ons veertien jaar ingezet voor het handwerkcafé voor de 
jeugd. In de afgelopen vergadering van het bestuur, heb ik persoonlijk verteld, dat 
wij  stoppen met deze activiteit. Wil iemand anders het over nemen dan vinden wij 
dit prima. 
 
Het Handwerkcafé voor de volwassenen blijft gewoon doorgaan op de eerste 
dinsdag van de maand. Wij beginnen op dinsdag 1 oktober. De andere data zijn 5 
november en  3 december. 
 
Iedereen is van harte welkom. Neem gerust je eigen handwerkje mee! 
Wij bedenken ook wel leuke dingen om te maken b.v. voor de Kerst en dergelijke. 
 

Gré Bruens 
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Inbraken 

 

 
 
Voor veel mensen uit onze wijk begon 2019 echter niet goed.  In korte tijd tussen 
29-01-2018 en 29-01-2019 zijn er inbraken gepleegd bij ons in de wijk.  
 
Inbrekers die zonder toestemming je hele huis over hoop halen op zoek naar 
sieraden, geld en andere waardevol heden.  Maar ook spullen, die worden 
meegenomen met een grote emotionele waarde. En wanneer je dan thuis komt en 
je er achter komt dat er is ingebroken. Dat gevoel is niet uit te leggen: Onmacht, 
boosheid en verdriet. Een inbraak is een hele nare ervaring, zowel emotioneel als 
praktisch. Vooral het regelen van allerlei zaken! Vreselijk!! 
 
Op dinsdagavond 29 januari was in het gemeentehuis een inbraakpreventieavond 
voor een deel van onze wijk De Singels. De bijeenkomst werd georganiseerd door 
de gemeente en de politie en werd goed bezocht. Er waren maar liefst 200 
belangstellenden aanwezig. 
 
Onze wijkagent Alex Scholte gaf aan dat er op maandagavond 28 januari een ‘witte 
voetjesactie’ was gehouden in onze wijk. Bij deze actie gingen politie en ook 
handhaving onaangekondigd langs woningen om te kijken of ze gemakkelijk zouden 
kunnen inbreken.  
 
Waar dat kon lieten ze een ‘wit voetje’ ;’/. 
achter. Dit is dan een papieren flyer in de 
vorm van een schoenafdruk. Heeft u zo’n 
‘wit voetje’ gevonden? Het doel van de 
actie is om mensen bewust te maken van 
het risico op insluiping. 
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90% van de diefstallen uit woningen wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. 
Gelegenheidsinbrekers maken gebruik van openstaande ramen en deuren en/of 
slecht hang- en sluitwerk.  
 
We kregen veel informatie om woninginbraken te kunnen voorkomen. Ook veel 
informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
 

 
 
 

Koffieochtenden 

 
De koffieochtend heeft een nieuwe naam: Koffie sociëteit De Singels.  
 

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 
 
 
 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Schilderen 

Er is een doorlopende expositie door de schilderclub in de Skûle van start gegaan. 

Sommige schilderijen zijn te koop. Dan is er op de zijkant van een schilderij een 

prijsstickertje aangebracht. De Skûle is niet extra open om schilderijen te bezichtigen. Wel 

kunt u gerust op een schildermorgen even komen kijken. Wie weet gaat u mee schilderen! 
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Buurtgezinnen 

Buurtgezinnen.nl zoekt steungezinnen  
Herken je dat? 
Soms zit alles tegen, een burn-out, ziekte, scheiding, werkeloosheid, zorg voor een ziek 
familie- of gezinslid en stapelen problemen zich op in een gezin. waardoor er te weinig tijd 
en aandacht is voor de kinderen. De kinderen worden hiervan de dupe. Vaak is er wel 
familie of goede buren op wie je terug kunt vallen. Maar wat als dat niet zo is?..... 

 

Sinds 1 oktober 2018 is Buurtgezinnen.nl actief in Smallingerland.   
Wil jij iets betekenen voor een gezin dat ‘t zwaar heeft? 
Buurtgezinnen.nl in Smallingerland zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de 
buurt, zodat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven 
ontwikkelen.  
Steungezinnen hebben ervaring met kinderen, en ze willen graag wat doen voor kinderen 
en gezinnen in de buurt die het moeilijk hebben. Ook steunoma’s en opa’s komen in 
aanmerking. 
 
Ouders komen weer op adem en kinderen hebben een leuke tijd in het steungezin.  
Eén dagdeel per week ontspannen spelen in een ander gezin, aandacht krijgen en meedoen 
in de dagelijkse routine van het gezin kan al een enorm verschil maken voor een kind!   
 
Steungezinnen krijgen begeleiding van de coördinator Buurtgezinnen.nl in Smallingerland. 
 
Meer informatie over wat steungezin zijn inhoudt, kun je vinden op www.buurtgezinnen.nl.  
 

Steungezin worden? 
Heb je interesse? Meld je dan nu aan als steungezin op 
www.buurtgezinnen.nl 
Voor meer informatie kun je ook mailen naar coördinator Sjikke Jansma 
via sjikke@buurtgezinnen.nl 
 
 

Spelletjesavond 

Machi Koro een leuk spel en zeker een aanrader! Jammer, dat we maar met z’n vijven in de 
skûle waren op vrijdag 1 februari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:sjikke@buurtgezinnen.nl
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Klaverjassen 

 

Erelijst Klaverjasclub  " De Singels " 2018- 2019 Per 11-03-2019

Plaats Totaal Naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 Totaal Vorige punten

1 67703 Jan t.H 1111 1434 1097 868 4510 63193

2 66784 Gerard 579 1099 1022 1066 3766 63018

3 66291 Nico 1111 1276 994 1383 4764 61527

4 65343 Frans 1258 1118 1330 961 4667 60676

5 65318 Johan 4000 4000 61318

6 65176 Mien 795 1356 1430 1281 4862 60314

7 65170 Jan S 4000 4000 61170

8 64609 Wim 795 1166 870 1323 4154 60455

9 64585 Sjerp 1515 1248 1334 1323 5420 59165

10 64494 Sjoerd 1164 1118 1207 1566 5055 59439

11 64396 Elle 1539 1356 1207 1161 5263 59133

12 64292 Aukje 789 1099 1330 1077 4295 59997

13 64115 Gretha 1515 910 806 1127 4358 59757

14 63904 Baukje 1539 910 1004 1281 4734 59170

15 63875 Carien 1080 1125 1338 1238 4781 59094

16 63870 Sale 1635 1038 1338 1066 5077 58793

17 63499 Trea 1083 1166 1430 1383 5062 58437

18 63443 Willem 1176 1099 1302 1238 4815 58628

19 63099 Tinie 579 1279 994 1077 3929 59170

20 62113 Jisk 1083 1038 1022 961 4104 58009

21 61548 Henk 789 1248 1302 868 4207 57341

22 61537 Jan K 4000 4000 57537

23 60990 Wiepie 1635 1434 1097 1566 5732 55258

24 60761 Sjoukje A 1258 1099 1334 1127 4818 55943

25 60480 Lolkje 1164 1215 1004 943 4326 56154

26 60215 Bert 4000 4000 56215

27 57371 Beppie 4000 4000 53371

28 57240 Anneke 1080 1125 870 943 4018 53222

29 53156 Esther 1176 1215 806 1161 4358 48798

30 48487 Henny 0 48487  
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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 
Poolbiljart    Hr. D. Buik                        tel 341319 
 
 

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 
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Agenda 
 
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 2 april 
Dinsdag 1 oktober 
Dinsdag 5 november 

Actief bewegen 55+ om 13.00 uur. 

Stop in juni en start weer op dinsdag 3 september.  

 
Woensdag 
Schilderen Poolbiljarten 
Elke woensdagochtend om 09.00 uur 
 

27 maart 

 
Woensdag 17 april grote schoonmaak van de Skûle om 19.00 
uur (vooraf opgeven) 
 
Donderdag 
Schilderen     Handwerkcafé voor de jeugd 

Elke donderdagochtend om 09.00 uur Donderdag 21 maart 
Donderdag 18 april 

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

 
 
Vrijdag 
Actief bewegen 55+ Dansen 

Stop in juni en start weer op vrijdag 6 
september. 

 

 
Zaterdag 
Zaterdag 22 juni Seizoen afsluiting met BBQ en 3 rondes bingo        
 
 

In juni, juli en augustus zijn er geen activiteiten. 


