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Beste Singelsleden. 
 
 
Hier de eerste Singelkrant van het seizoen 2013 – 2014.  
Dat betekent dat het alweer september is en de zomer naar z’n 
eind loopt.  
We mogen wel stellen dat het een puike zomer is geweest. 
Mijn “wetenschappelijk” bewijs daarvoor is dat mijn waterdichte 
jas (voor mijn gevoel) al maanden onaangeroerd aan de 
kapstok hangt. Mijn voorspelling in de vorige Singelkrant is 
gelukkig uitgekomen. Er was in juli zelfs sprake van een 
hittegolf.  
De meeste vakantiegangers hebben dus goed weer gehad. En 
het weer is een belangrijke factor in het welslagen van de 
vakantie. 
Maar dit alles is weer geweest.  
De scholen zijn weer begonnen en de werkenden onder ons 
hebben de draad ook weer opgepakt en zijn weer aan het 
werk. 
 
Ook onze buurtvereniging ontwaakt uit de “zomerslaap”. 
Het nieuwe seizoen gaat officieel van start met de traditionele 
open dag met de rommelmarkt op zaterdag 7 september. In de 
diverse aankondigingen en de agenda verderop in deze krant 
vindt u de startdata en de aanvangstijden van de verschillende 
activiteiten.  
 
Dit alles komt weer tot u door de inzet van onze enthousiaste 
bezorgers. Zoals gebruikelijk wordt in deze periode een extra 
bijdrage van de bezorgers gevraagd i.v.m. het huis aan huis 
bezorgen van de losse aankondiging van de rommelmarkt. 
 
Veel plezier en gezelligheid tijdens de deelname aan de 
activiteiten in het komende winterseizoen. 
 
 
Folkert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte 
welkom en moet uiterlijk 21 oktober in het bezit 
van de redactie zijn!! 
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Bestuurstafel, september 2013 
 
 
Zo, de zomerstop zit er weer bijna op, het nieuwe “Singels” - seizoen kan beginnen. Het is nu 
nog volop zomer, gelukkig maar. Over de zomer hebben we dit jaar toch al niet te klagen. De 
vakanties lopen weer op hun eind, het normale leven keert weer langzaam terug. Ook wij als 
bestuur van de buurtvereniging zijn begonnen met de voorbereiding van het komende 
winterseizoen, de eerste bestuursvergadering is reeds gepasseerd. 
De vaste activiteiten vinden allemaal weer plaats op hun gebruikelijke tijdstippen (zie ook de 
aankondiging en/of de agenda verderop in deze Singelkrant). 
 
De afsluitende activiteit van het afgelopen seizoen is niet doorgegaan. Door te weinig 
belangstelling ging het bezoek aan “Museum Canadian Allied Forces 1940 – 1945” in 
Groningen niet door. 
 
Traditioneel beginnen we het seizoen met de rommelmarkt op het grasveld voor de Skûle op 
zaterdag 7 september. Vanaf 8 uur worden de verkoopbare spullen uit de buurt verzameld. 
Hopelijk zijn er voldoende vrijwilligers om voor half 11 alle beschikbare spullen voor de 
verkoop op hun plaats te krijgen en daarna tot ongeveer 2 uur te verkopen. Vrijwilligers voor 
deze dag kunnen zich tot op de dag van de rommelmarkt aanmelden bij Libbe van Es. Niet 
alleen de koophonger kan gestild worden, ook de inwendige trek kan gestild worden door de 
verkoop van koffie, thee, snert en belegde broodjes (zie ook de huis aan huis bezorgde 
flyer). 
 
Op de oproep in de vorige Singelkrant over de oprichting van een (pop)koor hebben tot nog 
toe 2 mensen gereageerd. Dat is te weinig om een koor te vormen. Vandaar een herhaalde 
oproep verderop in deze krant. 
 
Het jeugdbestuur heeft zich weer ingezet voor het organiseren van het “Kinderspul” in onze 
buurt. De start van de week bleek wat moeilijk. De container waarin het bouwmateriaal 
moest zitten voor het bouwen van de hutten bleek alleen lucht te bevatten. Het misverstand 
werd door de leverancier direct opgelost, zodat het timmeren, een vast onderdeel van de 
spelweek, wel door kon gaan. 
 
Op dinsdag 3 september is een eerste bijeenkomst van het Buurtklusteam, onder leiding van 
initiator Nico Harens, gepland. In de volgende Singelkrant gaan we nader in op de 
ontwikkelingen en besluiten binnen dit team van vrijwilligers. 
 
Redacteur Folkert Oppersma heeft te kennen gegeven aan het eind van het seizoen te willen 
stoppen met zijn werkzaamheden voor de Singelkrant. Er is dus behoefte aan een vervanger 
binnen het redactieteam. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 
 
 
Het bestuur. 
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Vanuit de Skûle. 
 
 
Hallo leden van de buurtvereniging “de Singels”. 
De vakantietijd zit er voor de meeste mensen weer op. We hopen dat jullie allemaal een 
mooie vakantie hebben gehad. Het weer was hier in Nederland in de schoolvakantie gelukkig 
veel beter dan vorig jaar. 
De beheerders hebben de vakantieperiode op verschillende manieren doorgebracht. 
De ene beheerder heeft verre reizen gemaakt en de andere beheerder heeft zijn woning 
geschilderd, want daar was dit vakantieweer ook goed voor. 
 
Seizoen 2013/2014 staat weer voor de deur en we hopen dat er weer net zoveel gebruik van 
de Skûle wordt gemaakt door de leden als vorig seizoen. 
Alle activiteiten gaan binnenkort weer van start. 
Op 7 september is er weer de jaarlijkse rommelmarkt als opening van het nieuwe seizoen. 
We hopen dat er weer veel vrijwilligers komen helpen net als vorig jaar. 
 
Dit seizoen kan er weer aan vele activiteiten worden deelgenomen zoals:  
kaarten, sjoelen, aktief bewegen, schilderen, dansen, handwerkcafé voor volwassenen  
(’s avonds) en voor de jeugd (’s middags), en ook is er weer mozaïeken (let op dit is dit 
seizoen op dinsdagavond).  
In de agenda wordt vermeld wanneer de activiteiten plaats vinden. 
 
Leden van de buurtvereniging, die gebruik willen maken van de Skûle moeten dit ruim op tijd 
aanvragen want anders bestaat de kans dat we nee moeten zeggen omdat er veel 
belangstelling voor de Skûle is. 
We wensen de leden een mooi winterseizoen 2013/2014 in de Skûle. 
 
 
De beheerders 
 
 

 
 
 

 
 

De serie mozaïekavonden start op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur. 
 

Welke kunststukken er door deze hobbygroep worden gemaakt is elke keer weer een 
verrassing. Soms zijn de deelnemers zelf verrast over het resultaat. 
 

Voor informatie kun je contact opnemen met Doetie Groen (Tel. 0512 540473). 
 

Leden kunnen zo binnenlopen om te kijken waar we mee bezig zijn.  
Het is een gezellige actieve bezigheid en moeilijk is het niet. 
 

Iedereen die nog dunne tegeltjes heeft (ong. 5 mm dik) en daar niks meer mee doet, vragen 
we deze voor het mozaïeken beschikbaar te stellen. We willen ze graag hebben. 
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Klaverjassen  Actief bewegen 55+  Dansen  Volleybal  Sjoelen 
 
De genoemde vaste activiteiten worden allen binnenkort weer gestart.  
Voor alle activiteiten geldt dat er behoefte is aan nieuwe deelnemers.  
Hebt u zin om mee te doen??? 
Meldt u dan aan bij de desbetreffende contactpersoon. 
Kom in beweging of pijnig uw hersens, beide is goed voor u gezondheid. 
En het is reuze gezellig. 
 

Activiteit Startdatum Begintijd Contactpersoon 
 

Telefoon 

Klaverjassen 09 september 19.30 Gretha Dijkstra 
Boukje Tuinstra 

512151 

Actief bewegen 55+ 06 september 09.00 Wolter en Alie Jongsma 
 

521026 

Dansen 04 oktober 20.30 Grietje van der Schaaf 
 

520009 

Volleybal 19 september 20.30 Anne Groen 
 

540473 

Sjoelen 16 september 19.30 Geertje Rodenburg 
 

513056 

 

Klaverjassen  Actief bewegen 55+  Dansen  Volleybal  Sjoelen 
 
 

 

 

 
Het handwerkseizoen start met:  

 

Handwerkcafé voor de jeugd 
 

Donderdag  19 september vanaf 15.30 uur. 
 

Buurtkinderen vanaf 6 jaar kunnen hieraan meedoen. 
 

& 
 

Handwerkcafé voor volwassenen 
 

Dinsdag  1 oktober vanaf 19.30 uur 
 

Alle leden zijn hierbij welkom. 
 



 7 

 
 

 

 

Herhaalde oproep 
 

 

Het bestuur zou het leuk vinden om een (pop)koor 

op te richten binnen onze buurtvereniging. 

Je hoeft niet een goede zanger of zangeres te zijn, we doen het 

voor de gezelligheid! 

Naast zangers en zangeressen hebben we ook iemand nodig die 

ons instrumentaal kan begeleiden en misschien een dirigent.  

Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen, geef je dan op per mail 

of telefonisch bij Ypie Combee. 

Bij voldoende aanmeldingen gaan we dit proberen van de grond te 

krijgen. 
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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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Activiteiten 

 
 September 
 
 Vrijdag  06 Actief bewegen 55+  09.00 
 Zaterdag 07 Rommelmarkt   10.30 
 Maandag 09 Klaverjassen   19.30 
 Vrijdag  13 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 16 Sjoelen   19.30 
 Woensdag 18 Schilderen   09.30 
 Donderdag 19 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Donderdag 19 Volleybal   20.30 

Vrijdag  20 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 23 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag 24 Bestuursvergadering  19.30 
 Woensdag 25 Schilderen   09.30 
 Donderdag 26 Volleybal   20.30 

Vrijdag  27 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 30 Sjoelen   19.30 
 
 Oktober 
 
 Dinsdag 01 Handwerkcafé volwassenen 19.30 
 Woensdag 02 Schilderen   09.30 
 Donderdag 03 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  04 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  04 Dansen   20.30 
 Maandag 07 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag 08 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 09 Schilderen   09.30 
 Donderdag 10 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  11 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  11 Dansen   20.30 
 Maandag 14 Sjoelen   19.30 
 Dinsdag 15 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 16 Schilderen   09.30 
 Donderdag 17 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Donderdag 17 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  18 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 21 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag 22 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 23 Schilderen   09.30 
 Donderdag 24 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  25 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 28 Sjoelen   19.30 
 Dinsdag 29 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 30 Schilderen   09.30 
 Donderdag 31 Volleybal   20.30 
 
 
 
 
Let op!!!!!! 
Volleybal wordt gespeeld in sporthal “de Brekken”. 
Alle andere activiteiten zijn in “de Skûle”. 
 
 


