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We leven in een veranderende maatschappij.  
Dit zorgt voor een individualisering van onze maatschappij.  
Buurtvereniging “De Singels” staat voor SAMEN! 
 

Misschien heeft u wel eens gehoord van onze (vaste) activiteiten zoals klaverjassen, 
ouder gymmen, koffieochtenden, schilderen. Of u bent lid dan verwijzen we u graag 
naar de aankomende nieuwe activiteiten de komende tijd! Wij nodigen iedereen van 
harte uit om eens langs te komen. 
 

Kijk voor meer informatie op onze site. www.buurtverenigingdesingels.nl, hier 
vind u ook een lijst om u op te geven als lid van de buurtvereniging. 
En op onze facebooksites: ‘Singels jeugd’ en ‘Buurtvereniging de Singels’. 
 

Wie weet zien we u bij onze buurtvereniging! 
 
Onze agenda de komende tijd naast onze vaste activiteiten. 

Maandag 7 november  Koffieochtend (aanvang om 10 uur) 

Woensdag 9 november Ledenvergadering om 20.00 uur (Onze 
agenda staat op de website). We hebben 
tevens een gastspreker Erik Romp. Hij is 
energiecoach van onze gemeente. 

Zaterdag 3 december Een gezellige Sinterklaasfeest van 13.00 tot 
14.30 uur in de Skûle (zie achterkant voor 
meer informatie over dit Sinterklaasfeest). 

Maandag 5 december Koffieochtend (aanvang 10.00 uur) 

Dinsdag 13 december Bloemschikken op locatie (vooraf opgeven en 
betalen. 10 plaatsen Vol is vol. Opgeven bij 
desingelsbuurtvereniging@gmail.com) 

Woensdag 14 december Bloemschikken op locatie (vooraf opgeven en 
betalen. 10 plaatsen Vol is vol. Opgeven bij 

desingelsbuurtvereniging@gmail.com) 

Vrijdag 16 december Kerstbingo met 10 rondes. Inloop 19.30 uur 
en we starten om 20.00 uur 
Leden € 5,00 (wel betalen voor consumpties) 
Niet leden € 8,00 (ook betalen voor 

consumpties) 
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Sinterklaasfeest in de Skûle  
 
Buurtvereniging ‘De Singels’ organiseert dit jaar een gezellig 
Sinterklaasfeest voor kinderen in de leeftijd tot 8 jaar. Wij vieren dit 

feest in de Skûle op zaterdagmiddag 3 december van 13.00 tot 14.30 
uur. We gaan knutselen, dansen en spelletjes doen. Maar natuurlijk 
heeft Sinterklaas ook iets achtergelaten. In een soort puzzeltocht vinden 

we de missende sleutel van de dichte deur. En achter de deur vinden we 
natuurlijk iets… 

 
Wanneer je lid bent van de buurtvereniging ‘De Singels’ dan zijn hier 
geen kosten aan verbonden. Als u bijvoorbeeld uw kleinkind opgeeft, is 
deze natuurlijk niet lid.  Wanneer je niet lid bent, dan zijn de kosten 
€10,-. Ouders en grootouders zijn welkom tijdens het feest. 

 
Graag vooraf opgeven voor vrijdag 18 november via de email: 
redactiedesingelkrant@gmail.com. Dan sturen we een keuzelijst op en 
we vragen enige gegevens die wij in de puzzeltocht kunnen verwerken. 
Een kleine kanttekening: bij minder dan 10 deelnemers gaan we het 

feest niet organiseren. Wij hopen dat het door kan gaan! 
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