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Digitale nieuwsbrief februari 2020

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

Lezing op woensdag 19 februari om 20.00 uur
‘Bajes-verhalen’ over liefde & ander ongemak.
Henk Dillerop werkt al ruim veertig jaar tussen en
met 'zware' criminelen. Vrijwel dagelijks heeft hij
contact met moordenaars, verkrachters, overvallers,
drugshandelaren, fraudeurs en brandstichtsters.
De afgelopen zestien jaar als gevangenisdirecteur en
daarvoor ruim vijfentwintig jaar als rechercheur bijzondere
zaken en als chef van de criminele inlichtingen dienst.
Daarnaast is hij al vijftien jaar actief in de wereld van kunst en cultuur, als
dichter, beeldend kunstenaar en organisator van kunstevenementen en hij is
betrokken bij diverse theaterproducties.
Die beide werelden laat Henk samenvloeien in een letterlijk 'boeiend' en
indringend verhaal over het leven binnen de muren van een gevangenis.
Bijzondere verhalen op humorvolle wijze verteld over (levens)langgestraften die
trainen met honden en bekende acteurs, verlof en werken, vader-kind contacten,
macht en onmacht en emotionele verhalen over de lange weg van herstel tussen
daders en slachtoffers.
Ook geeft hij antwoord op de vraag: Mocht de gedetineerde vader zijn stervende
dochter van zestien bezoeken? Iedereen krijgt overigens ruimschoots de kans die
vraag te stellen, die hij of zij altijd al had willen stellen over detentie. Henk opent
met zijn verhaal deuren, die iedere dag ook weer dicht gaan.
Henk is maatschappelijk actief als bestuursvoorzitter van Theater De Bres en
voorzitter van de stichting Kunstpromotie Leeuwarden. Hij is organisator van o.a.
het verhalenfestival Krijg de Bibbers en het cultuurevenement SKOFT en samen
met zijn vrouw Aleida stelt hij bijzondere exposities samen hun galerie
Westerkade in Leeuwarden.
Henk Dillerop

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?

•

Of heeft u andere leuke ideeën voor onze buurtvereniging?
Schroom niet en mail dan naar 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 Mozaïeken
Koffie sociëteit De Singels.
10 maart
7 april

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

Handwerkcafé voor volwassenen
3 maart
7 april

Actief bewegen 55+ om 13.00 uur.

Woensdag
Schilderen

Poolbiljarten

Elke woensdagochtend om 09.30 uur In de even weken van 14.00-17.00 uur.
Lezingen
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
6 maart.

5 juni Seizoen afsluiting met BBQ en Bingo

