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Beste Singelsleden. 
 
 
Voor u ligt het groene aprilnummer van de Singelkrant. Vorig 
jaar schreef ik op deze plaats: het is de periode van het jaar 
dat de natuur ontluikt en de kleur groen ook in de natuur weer 
gaat overheersen. Op het moment dat ik dit nu neerpen is het 
29 maart en zijn er sneeuwbuien. Het vriest de laatste weken 
elke nacht een aantal graden en de laatste week is door de 
harde tot stormachtige oostenwind de gevoelstemperatuur 
ongeveer -15°C. In de natuur is alles minstens 14 dagen 
achterop en van groen is nog geen sprake. Alleen de 
krokussen durven te gaan bloeien. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb het wel gehad met 
dit weer. 
 
Er wordt binnen de buurtvereniging door een aantal mensen 
druk gewerkt aan moderne vormen van communicatie. Naast 
deze ouderwetse Singelkrant op papier kon u vanaf begin dit 
jaar ook kiezen voor de digitale versie van deze krant. Met tot 
nu toe 23 aanmeldingen kunnen we dat nog niet echt een 
succes noemen. Desondanks wordt er ook weer aan een 
website gewerkt. Ik schrijf “weer” omdat in het verleden ook al 
eens een poging hiertoe is ondernomen. Toen was de tijd er 
blijkbaar nog niet rijp voor waardoor de website een zachte 
dood is gestorven. Nu is dat hopelijk anders en is alle moeite 
die er voor gedaan wordt niet voor niets geweest. De tijd zal 
het leren. 
De Facebook-pagina die het jeugdbestuur heeft gemaakt is al 
operationeel. Hopelijk wordt de communicatie met hun 
achterban hierdoor verbeterd. 
Ik houd me voorlopig nog maar bezig met deze Singelkrant. 
Dat past het beste bij mij. 
 
Het seizoen van onze vereniging loopt zo langzamerhand weer 
naar zijn einde. In april stoppen de meeste vaste activiteiten Ik 
verwacht natuurlijk van alle contactpersonen een 
seizoensverslag, welke dan geplaatst gaan worden in de 
volgende Singelkrant. 
In deze Singelkrant vindt u op bladzijde 8 de aankondiging van 
de seizoensluiting. Geeft u voor 8 juni op en maak er zo met 
elkaar een gezellige en misschien leerzame middag van. 
Veel leesplezier en tot ziens 
 
 
Folkert 
 
 
Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte 
welkom en moet uiterlijk 13 mei in het bezit van 
de redactie zijn!! 
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Bestuurstafel, april 2013 
 
 
Het is alweer april, wat gaat de tijd snel. Het verenigingsseizoen loopt naar zijn einde. Eind 
april stoppen de meeste activiteiten Maar van lente is nog geen sprake. Een verblijf in de 
goed verwarmde Skûle voor het deelnemen aan een activiteit is nog geen straf. 
 
Door het uitbrengen van een aanbieding door websiteontwerper Bart van der Hoeven komt 
de website van onze vereniging weer een stap dichterbij. Anne Groen en Dick Combee 
waren al een poos oriënterend hiermee bezig. Anne en Dick begeleiden ook het eventuele 
project met Bart van der Hoeven. 
 
Het jeugdbestuur is al een stap verder. Hun “Facebook-pagina” voor de communicatie met 
hun achterban is operationeel. Hoe de pagina er uit ziet kunt u verderop in deze Singelkrant 
op bladzijde 9 bekijken. De pagina is te vinden onder de naam “Singels Jeugd”. 
 
Het aantal leden dat de Singelkrant digitaal willen ontvangen is blijven steken op 23. Nog 
geen stormachtige ontwikkeling. 
 
De poging van Lammert Rodenburg om in de voorjaarsvakantie met de jeugd te gaan 
schaatsen op Thialf is mislukt. Er was maar 1 aanmelding. Lammert blijft optimistisch en zegt 
toe ook het volgende seizoen deze activiteit weer te gaan organiseren. 
 
In de afgelopen 5 weken hebben een aantal fanatieke dames weer mooie mozaïekcreaties 
gemaakt onder leiding van Doetie Groen. Er kwamen weer 3 nieuwe mensen bij die allen 
een vlinder hebben gemaakt. De rest van de groep hadden allemaal hun eigen dingen mee, 
o.a. schalen, naamborden en dienbladen. Er werd weer druk geplakt en gevoegd, de 
resultaten mochten er zijn. Het is de bedoeling om volgend seizoen verder te gaan met deze 
activiteit. 
 
Het jeugdbestuur had op zaterdag 23 maart weer een disco voor de jeugd georganiseerd. Er 
kwam geen aankondiging in de Singelkrant. Desondanks werd het een groot succes, er 
kwamen 40 jongeren op af. Misschien heeft communicatie via hun Facebook-pagina wel een 
belangrijke rol gespeeld. In ieder geval waren de organisatoren blij met de grote 
belangstelling. 
 
Op de oproep in de vorige Singelkrant over de oprichting van een klusteam in de buurt is tot 
nu toe door niemand gereageerd. Het bestuur geeft echter de poging om dit klusteam van de 
grond te krijgen nog niet op. Verderop in deze Singelkrant op bladzijde 7 vindt u een nadere 
uitleg en details over het klusteam. 
 
Ook dit seizoen wordt afgesloten door een bijzondere activiteit. Bij voldoende belangstelling 
gaan we een bezoek brengen aan “Museum Canadian Allied Forces 1940-1945” in 
Groningen. In de aankondiging op bladzijde 8 verderop in deze Singelkrant leest u de details 
en voorwaarden voor dit bezoek. 
 
 
Het bestuur. 
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Vanuit de Skûle. 
 
 
Hallo leden van de buurtvereniging “de Singels”. 
Het seizoen 2012/2013 schiet al weer op. 
Tot nu toe heeft koning winter ons gespaard wat betreft het sneeuwschuiven en het 
zoutstrooien bij de Skûle. We gaan ervan uit dat de winter nu voorbij is en we verder gaan 
met de lente. 
De dansclub heeft zijn laatste dansavond alweer gehad en ook het mozaïeken is alweer 
afgelopen. Beide groepen zijn nog steeds enthousiast en gaan volgend seizoen weer verder. 
Ook het handwerkcafé voor volwassenen is weer voorbij voor dit seizoen. 
Klaverjassen, sjoelen, actief bewegen en ook het schilderen gaan nog even door. 
In deze periode is er verder weinig spectaculairs gebeurd. 
 
Op onze jaarlijkse oproep om de Skûle schoon te maken op 17 april is bijna niet gereageerd. 
(1 persoon). Dit vinden we jammer want er wordt door een redelijk aantal mensen veel 
gebruik gemaakt van de Skûle en we vragen maar enkele uurtjes van jullie tijd.  
Maar iedereen kan zich nog steeds opgeven bij de beheerders. 
 
Als er voor volgend seizoen nieuwe ideeën zijn voor activiteiten in de Skûle dan horen we dit 
graag. 
 
Tot een volgende keer. 
 
 
De beheerders 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 
 
 
Het was op 14 februari, echt winters weer. Veel kinderen waren ziek, hadden we vernomen. 
Maar om kwart over drie stonden de eerste kinderen toch bij ons in de zaal. Er kwamen 
uiteindelijk 7 kinderen. Een kleine opkomst heeft ook weer zijn voordelen. Wij hebben het 
niet zo druk, en de kinderen komen eerder aan de beurt.  
Er waren weer twee nieuwe kinderen, twee broers, die konden meteen aan de slag met 
borduren en punniken. Het punniken werd echter geen succes, dus ook maar aan het 
borduren. De kruissteek werd beoefend, de heren kregen het al aardig snel onder de knie. 
Eva heeft haar kussentje klaar dus mag Eva voor het eerst van haar leven achter de 
naaimachine. Best spannend voor haar, maar het lukt prima. Fordau vult haar kussentje en 
mag het zelf ook dicht naaien. Ook dat gaat goed. Daarna wil ze een kussentje gaan 
borduren in kruissteek. Na het aan haar te hebben voorgedaan pakte zij het gelijk goed op. 
Marissa heeft ook haar kussen af en mag ook achter de naaimachine. Ze moet de stof wel 
zelf sturen en gas geven. Ze was ook zo klaar.  
Julia breit ijverig door maar wipt zo nu en dan even over om op de naaimachine te kijken.  
Zo vliegt ook dat uurtje weer om, even met elkaar opruimen en dan naar huis.  
Wij hadden nog een gast in ons midden, Merel. Ze logeerde bij haar Oma en Opa. Oma 
Plonie helpt ons altijd, dus mocht haar kleindochter met haar meekomen.  
De kinderen kregen van ons een Valentijn-hartje mee naar huis, ja ook een voor hun broertje 
of zusje.  
 
Gré en Kasper Bruens 
 

 
 

Nieuws uit het handwerkcafé voor volwassenen. 
 
 
Tijdens het handwerkcafé van dinsdag 5 maart gingen we een warmhouder voor eieren 
maken: Een kip en een haan met grappige hoedjes van zwart vilt op hun hoofd. We 
begonnen met de hoedjes. Vilt in een hoek wat nat maken, het malletje erin en een touwtje 
er om heen, wat bijna niet lukt. Ik had beter elastiekjes mee kunnen nemen. Soms glijdt het 
malletje er weer uit. Het gekke is dat het thuis wel in één keer lukte, maar ja….Uiteindelijk 
komen alle hoedjes op de verwarming terecht om te laten drogen.  
Goed nu verder met de warmhouders. Het patroon uitknippen en daarna op het vilt leggen, 
uitknippen en naaien. Rijgsteekjes, niet te groot. Het wordt al wat.  
De kipsnavel voor de voorzijde, veertjes er boven op. Nu de haan. De snavel en de kam er 
tussen en een veren toef achter tussen de naden.  
Het geheel is een vrolijk gezicht.  
We drinken tussendoor koffie of thee met een chocolaatje, een traktatie van Wieke Jansen. 
Daarna eens kijken of de hoedjes al droog zijn. De ene wel de ander nog niet. Dan de 
haarlak er op spuiten om het hoedje in model te houden en weer even drogen en dan het 
hoedje uitknippen rond het malletje. Die van Jenneke vliegt uit model. Een rijgdraad er in en 
zo blijft deze in het model.  
De tijd gaat snel en de werkjes zijn af, alleen de hoedjes nog. Voor de kip een strikje achter 
op de hoed en klaar is het.  
Allemaal een plastic ei met eierdopje mee naar huis. Op naar Pasen.  
 
Gré Bruens 
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Buurt-klus-team 
 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Het bestuur heeft het idee opgevat om in de buurt een klusteam op te richten.  

Nu vragen we ons af of er in de buurt mensen zijn die als vrijwilliger 
aan het buurt-klus-team deel willen nemen.  
Denkt u bij het lezen van dit stukje: “Wat een goed idee!” en wilt u 
zich hiervoor inzetten, geeft u dan op! 
 
 
Wat zoeken we: 

 Mensen die het klusteam kunnen gaan leiden/coördineren! 
 Mensen met enige technische kennis op gebied van 

schilderen, elektra, timmeren, tuinieren, enz.  
 Mensen die de handen uit de mouwen willen steken! 
 Mensen die een ander willen helpen! 

 
 

Voor wie: 
 Mede buurtgenoten die door omstandigheden (ziekte, 

ouderdom) niet zelf de klus kunnen doen. 
 Voor mensen met een kleine beurs! 

 
Doel: 
Het is de bedoeling dat het klusteam wordt ingezet voor kleine 
klusjes in en om het huis.  
 
Bijvoorbeeld: 
 Het vastdraaien van een schroef 
 Het boren van een gaatje 
 Klein onderhoud aan en om het huis 
 Het schoffelen van een tuintje 
 Een keer grasmaaien 
 Het vastzetten van een stopcontact 

 
In eerste instantie vragen we mensen die met ons mee willen denken over de oprichting van 
het 

Buurt-Klus-Team. 
 

Heb je interesse en denk je wat een leuk initiatief, meld je dan aan bij 
Nico Harens of stuur een mail naar njharens@hetnet.nl , bellen kan ook 
0512-525461 
 
 
Graag zie ik u binnenkort bij de eerste oprichtingsvergadering! 
 
Het bestuur! 

mailto:njharens@hetnet.nl
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Seizoensluiting 2012 - 2013 
 
 
 

Wat gaan we doen? 
 

Dit jaar gaan we een bezoek brengen aan: 
 
 
 
 

Museum Canadian Allied Forces 
1940-1945 

http://www.canadianalliedforces.com 
Ulgersmaweg 51  Groningen 

 
 

Het museum geeft ons een indruk hoe Noord - Nederland is bevrijd 
door de Canadese troepen. 
 
 
Wanneer:   Zaterdag 8 juni 2013 
 
Vertrek:  13:00 uur vanaf “de Skule” 
 
Terugkomst:     +/-  17:00 uur 
 
Voor wie:  Jong en oud, als je lid bent 

( kinderen tot 12 jaar uitsluitend onder begeleiding) 
 
Wat: Rondleiding onder begeleiding en 

koffie/thee met gebak. 
 
Opgave: Voor 1 juni 2013  
 
Bij: Nico Harens, Jansoniusstraat 38 of  

via de mail njharens@hetnet.nl 
 
Vervoer: Eigen vervoer (carpoolen) 

------------------------------------- ------------------------------------ 
 
We/ik ga/gaan op zaterdag 8 juni 2013 mee naar: 

Museum Canadian Allied Forces 1940-1945 
 

Naam:……………………………………. Aantal personen……………………… 
 
Adres:………………………………….... E-mailadres: ………………………….. 

 
Opgavestrook bezorgen bij bovenstaand adres! 

http://www.canadianalliedforces.com/
mailto:njharens@hetnet.nl
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Help mee met de 
Voorjaarsschoonmaak van de Skûle 

Het kost je maar 1 avond op: 
woensdag 17 april vanaf 19.00 uur 

 
Aanmelden bij: 

 
Anne Groen (tel. 540473) 

of 
Harm Akkerman (tel. 510859 
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Contactpersonen voor de activiteiten 

 
 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Hr. A. Groen / Hr. H. Akkerman tel 540473 / 510859 
Kaarten    Mw. G. Dijkstra / Mw. B. Tuinstra tel 355470 / 530833 
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 
Creatief    Mw. Y. Combee   tel 510917 
Schilderen    Hr. K. Bruens    tel 511228 
Borduren    Mw. C. van der Kuip   tel 532030 
Mozaïeken    Mw. D. Groen    tel 540473 
 
 

Jeugdwerk 
 
 
Algemeen     Nienke van Es    tel 0648568465 
Disco     Jeugdcommissie 
Kinderspul     Jeugdcommissie 
St.Maarten     Jeugdcommissie 
Vissen     Jeugdcommissie 
Schaatsen     Hr. L. Rodenburg   tel 513056 
 
 

Sport 
 
 
Algemeen    Hr. L. van Es     tel 532030 
Volleybal    Hr. A. Groen    tel 540473 
 
 

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur    tel 532030 
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