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Beste Singelsleden. 
 
 
Alweer de laatste Singelkrant van 2013. Een jaar is zo voorbij. 
Ik denk dat het gelukt is u door middel van deze krant op de 
hoogte te brengen van het reilen en zeilen van onze 
buurtvereniging. Let vooral op de aankondigingen van een 
aantal vaste activiteiten voor deze tijd van het seizoen, zoals 
de Kerstbingo, het schaatsen op Thialf en de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Voor het allerlaatste nieuws kunt u het beste naar onze 
website gaan. Hebt u de site al eens bekeken? Zo ja, dan bent 
u het hopelijk met mij eens dat de website er heel mooi uitziet. 
Deel u mening over de site maar eens met de ontwerpers  
Dick Combee en Anne Groen. 
 
Nu heel iets anders wat ik graag met u wil delen. 
Tijdens een redactieoverleg bij redactielid Ypie Combee viel 
mij een boek op wat op tafel lag. Het boek bleek geschreven te 
zijn door Henk Kuipers, buurtgenoot uit de P.K. Pelstraat. Henk 
had in het nabije verleden nog wel eens geoefend met een 
stukje over het volleyballen in deze krant. Maar nu een 
compleet boek. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Het boek 
bleek te handelen over zijn ernstige ziekteperiode in 2011. 
Ik heb het boek meteen aangeschaft, het heet “Ademtocht”. Ik 
heb de 183 bladzijden in één ademtocht uitgelezen. Henk heeft 
het zo geschreven, dat ik tijdens het lezen herhaaldelijk zelf in 
ademnood kwam. Zeer indrukwekkend. 
Wat mij betreft een aanrader. 
 
Tot zover deze “Van de redactie”. 
De redactie wenst u gezellige kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2014. En 
natuurlijk veel genoegen en gezelligheid bij de komende 
activiteiten van onze buurtvereniging. 
 
Folkert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte 
welkom en moet uiterlijk 17 februari in het bezit 
van de redactie zijn!! 
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Bestuurstafel, december 2013 
 
 
In deze laatste Singelkrant van 2013 nog even een korte beschrijving van het afgelopen jaar. 
Na een druk voorjaar en een ongelofelijk mooie zomer is er op 7 september met een 
geslaagde rommelmarkt, zelfs onze penningmeester kon zijn geluk niet op, weer een begin 
gemaakt aan het nieuwe seizoen 2013 – 2014. De vaste activiteiten zijn weer begonnen, er 
wordt weer volop gekaart, gesjoeld, gedanst, bewogen, geknutseld en gemozaïekt. Het is 
weer gezellig druk in de Skule, volop activiteiten voor jong en oud. Voor het komende 
seizoen staan weer volop activiteiten gepland. 
 
11 november is de dag dat mijn lichtje schijnen mag. Alweer een druk bezochte activiteit, 
georganiseerd door onze jeugdcommissie. Zoals altijd voor de buurtkinderen een erg 
spannende tocht in het donker naar Bertilla. Dit initiatief wordt erg gewaardeerd door de 
bewoners van Bertilla. Verderop in deze Singelkrant een verslag van de tocht door de 
jeugdcommissie. 
 
12 november was er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering, bezocht door zo’n 20 
leden. Verderop in deze krant een verslag (notulen) van de ledenvergadering. 
 
Het klusteam begint te lopen, de voorwaarden zijn bekend, er zijn een aantal vrijwilligers die 
zich aangemeld hebben. Het is nu wachten op opdrachten. 
 
Het bloemschikken is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan, mogelijk zal bij 
genoeg animo in het voorjaar een nieuwe poging gedaan worden, zo vlak voor de Pasen. 
 
Het schaatsen in Thialf, zie de aankondiging in deze Singelkrant, zal plaatsvinden op 23 
december of op 24 februari. Noteer deze data in uw agenda, verder zal er op de site 
aandacht zijn voor deze activiteit. 
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn diverse voorstellen voor nieuwe activiteiten 
gedaan, het bestuur vraagt de leden om hierover mee te denken en nieuwe activiteiten aan 
te geven. Gedacht wordt aan een expositie van de gemaakte stukken door de schilder- en 
mozaïekclub, een demonstratie door de bewegingsclub. Voor de jeugd bv. een jeugdbingo. 
Hiervoor is veel input van de leden nodig, graag hiervoor aandacht. Ook de jeugd is welkom 
om ideeën aan te dragen. 
 
De kerstbingo zal zoals altijd door onze vaste omroeper/bingomeester, Douwe Boonstra, 
geleid worden. De nieuwjaarsreceptie op 4 januari zal muzikaal worden ondersteund met 
een verrassingsoptreden van????? 
 
Voor de liefhebbers zal in het voorjaar een jaren 60 party georganiseerd worden, liefhebbers 
houd onze www.buurtverenigingdesingles.nl site in de gaten.  
 
Het bestuur feliciteert onze diskjockey, Eric Witvoet, met zijn huwelijk. 
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Vanuit de Skûle. 
 
 
Hierbij alweer het laatste bericht van de beheerders in 2013. 
Omdat de singelkrant van november kort geleden op de mat is gevallen is er voor de 
beheerders niet veel te vermelden en zal dit een kort berichtje worden. 
De opkomst bij de algemene ledenvergadering was erg laag. Hopelijk wordt de volgende 
vergadering beter bezocht. 
Wat staat er de komende tijd nog te gebeuren in de Skûle? 
Naast de “gewone” activiteiten zijn er nog 2 speciale avonden n.l. 

De jaarlijkse kerstbingo op 20 december          
 
 
 
 
 

De Nieuwjaarsreceptie op 4 januari.               
 
We wensen onze leden alvast mooie kerstdagen en een gelukkig en gezond 2014. 
 
De beheerders. 
 
 
 
P.S. 
Omdat beide beheerders volleybalspelers zijn doen we hierbij nogmaals een oproep aan de 
leden om mee te doen met het volleyballen. 
2 van onze trouwe spelers zijn geblesseerd en kunnen langere tijd niet meedoen. Kom langs 
en speel een keer mee met het volleyballen op donderdagavond. 
 
 
De beheerders 
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Kom vrijdag 20 december a.s. naar de Skûle 
en speel mee met de jaarlijkse 

          +++    Kerstbingo    +++           
 

Aanvang: 20.00 uur.  Zaal open: 19.30 uur. 
 

De deelname voor leden is gratis. 
Niet-leden betalen € 5,00 

(Een ieder speelt met één boekje) 
 
 

Mooie prijzen!     Koffie!     Gezelligheid!     Drankjes!     Hapjes! 
 

 

 
 
 

+++    Nieuwjaarsbijeenkomst    +++ 

 
met een optreden van “????” 

 

Zaterdag 4 januari 2013 
 

vanaf 20.00 uur in de Skûle 

               Begin het nieuwe jaar goed!!                
 

Kom, onder het genot van een hapje en een drankje,  
uw nieuwjaarswensen overbrengen. 
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     Schaatsen voor alle leeftijden      
 

Als er geen natuurijs ligt gaan we op 
maandag 23 december 2013 

of 
maandag 24 februari 2014 

weer een middagje schaatsen op 
 

kunstijsbaan Thialf in Heerenveen 
 
We vertrekken om 12.45 uur vanuit de Skûle. 
 
Leden en kinderen van leden mogen gratis mee. 
Voor niet leden geldt het normale tarief: 
 t/m 12 jaar:    € 4,00 
 vanaf 13 jaar:    € 7,50 

65+:     € 5,50 
 Niet schaatsende toeschouwers € 1,50 (entree is incl. 1 kop koffie) 

 
Schaatsen en handschoenen meenemen! 
De kunstijsbaan is open tot 15.30 uur. 
 
Om het vervoer te regelen, kunt u bij de opgave aangeven of u met uw auto naar Thialf wilt 
rijden. 
 
Deelnemers, begeleiders en chauffeurs kunnen zich tot en met 20 december 2013 opgeven 
voor de eerste schaatsmiddag op 23 december en tot en met 21 februari 2014 voor de 
tweede schaatsmiddag op 24 februari door onderstaande strook in te leveren bij: 
 

Lammert Rodenburg, Bouriciuslaan 77, (tel. 513056) 
 

 

Schaatsen stomp? 
 

Laat ze op tijd slijpen op bovenstaand adres (à € 5,00) 
 
=================================================================== 

+ Opgavestrook voor het schaatsen op 23 december 2013 of 24 februari 2014 + 
=================================================================== 
 
Naam:   ...........................................    O  maandag, 23 december 2013 
 
Adres:   ...........................................    O  maandag, 24 februari 2014 
 
Tel:   .: .. .. .. .. ..  
 
Geeft zich  wel/niet op als chauffeur/begeleider 
 
Schaatsdeelnemers   ...........,  ............,  .............., ............., 



 11 

Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd. 
 
 
Op 21 november was het een stralende donderdagmiddag, wij gingen tegen drie uur op weg 
naar de Skûle: “Handwerktijd voor de jeugd”.  
De tafels waren door het beheerders echtpaar Groen al klaargezet, nog bedankt Doetie en 
Anne. De stoelen er om heen gezet en nu maar afwachten. Het duurde niet lang of daar 
waren de eerste handwerkers al, op de terugweg van de gymzaal mochten Koen en Meisje 
gelijk naar ons toe komen. De werkjes snel opgezocht en hup aan de slag. Daarna 
druppelde het gezelschap van 12 kinderen de zaal binnen. Oude vertrouwde gezichten, 
maar ook weer een paar nieuwe kinderen.  
Er werd door de jeugd weer ijverig geborduurd en wij, Plonie en ik, lekker druk met de 
draden weer in de naalden te doen.  
Julia was druk aan het breien, maar het lukte haar niet om het beursje klaar te krijgen. 
Misschien lukt het de volgende keer.  
Bij het borduren kunnen de kruisjes best lastig zijn, denk je dat het goed gaat en dan ineens 
sla je een hokje over. Wij repareren dat dan weer en de kinderen kunnen weer rustig verder. 
Daniëlle haar kussentje kan gevuld worden en dichtgenaaid. Het lukt allemaal, dus dit werkje 
kan mee naar huis.  
Het is best moeilijk om op je stoel te blijven zitten, sommige wilden lekker gaan glijden en 
een beetje keten, maar dat moest maar niet. Je kon vanmiddag wel aan de kinderen merken 
dat Sint Nicolaas in het land is, ze waren onrustig en soms er met het hoofd niet bij hun 
werkjes.  
Maar rond half vijf, de stoelen aan de kant, de tafels op elkaar en naar huis. Wij hebben met 
elkaar een leuk uurtje gehad, met het drinken, verzorgd door Kasper en nog met Sint 
Maarten snoepgoed toe.  
 
 
Kasper en Gré Bruens 
 

 
 

Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen 
 
 
Wij zaten nog steeds in de kabouterwereld tijdens onze bijeenkomst op 5 november. Tijdens 
deze avond hebben wij kabouters van vilt gemaakt. Het lijf was een pijpenrager en 
daaromheen een broek, jas en kraag. Een kraal functioneerde als hoofd waarop een 
puntmuts gemaakt werd. Het was een gepriegel, maar het lukte.  
Er werd ook een kabouter gemaakt op een lange steel, deze langloper stak er natuurlijk wel 
bovenuit. Hij kan mooi verwerkt worden in een kerstkrans of bij de gedroogde bloemen in.  
Ik had ook een patroontje gemaakt voor mompelmannetjes. Deze was gemaakt van een 
eikel, met daarop een kraal en een mutsje, een rood jasje omgeslagen en klaar is Kees.  
Het is allemaal weer gelukt en hebben elkanders werk bewonderd.  
Wieke zorgde deze avond voor heerlijke speculaas bij de koffie of thee, een verrassing voor 
ons allen.  
De volgende keer kunnen de dames kiezen tussen een vlinder met kraaltjes en lovertjes, een 
kerstbal, 40 lapjes van 4x4 cm of een sneeuwpopje. De dames dienen wel alles zelf mee te 
nemen, ik ben benieuwd. 
Wij kunnen terug zien op een geslaagde avond. 
 
 
Gré Bruens 
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Mozaïeken 
 
 
Ook dit herfstseizoen zijn we weer met het 
maken van mozaïeken bezig geweest. We 
zijn een groep van 9 personen onder 
aanvoering van Doetie Groen. 
Op 6 dinsdagavonden, in oktober en 
november, zijn er weer mooie objecten 
gemaakt. Hierbij komen de ideeën vaak 
van Doetie en ondersteunt haar 
echtgenoot Anne de groep met het 
figuurzagen van de ondergrondvormen en 
eventueel de ophangmechanieken. 
Omdat naast het resultaat ook de 
gezelligheid een belangrijke rol speelt, 
wordt er elke avond ook voldoende tijd 
ingeruimd voor een koffie / thee-pauze, 
waarbij de dagelijkse problemen worden 
doorgenomen. 
De resultaten van alle noeste arbeid met 
kapotte tegels, lijm en voegmiddel kunt u 
zien op de bijgeplaatste foto-impressie. 
In het nieuwe jaar 2014, vanaf 11 februari, 
zal Doetie, bij voldoende belangstelling, 
opnieuw een aantal mozaïekavonden 
gaan organiseren. Belangstellenden 
kunnen voor de eerste avond contact met 
haar opnemen voor informatie en / of 
opgave (tel: 0512540473). 
 
 
Een mozaïeker 
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               Sint Maarten                
 

 

11 november was het eindelijk weer zover! Buurtvereniging de Singels ging weer 

naar Bertilla om daar te gaan zingen en vooral veel snoep op te halen. De 

kinderen hebben zich de longen uit het lijf gezongen. Dit werd beloond door de 

ouderen die voor deze gelegenheid vele leuke en lekkere cadeautjes gemaakt 

hadden. 

 

 

 

 

 

Het was weer een geweldig gezellige en spannende avond. Volgend jaar is 

iedereen weer van harte welkom! 

 

De jeugdcommissie  
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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 
 December 
 

 Maandag 02 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag  03 Handwerkcafé volwassenen 19.30 
 Woensdag 04 Schilderen   09.30 
 Donderdag 05 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  06 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 09 Sjoelen    19.30 
 Woensdag 11 Schilderen   09.30 
 Donderdag 12 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  13 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  13 Dansen    20.30 
 Maandag 16 Klaverjassen   19.30 

Donderdag 19 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Donderdag 19 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  20 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  20 Kerstbingo   20.00 
 Maandag 23 Schaatsen Thialf   12.45 
 Maandag 23 Sjoelen    19.30 
 Vrijdag  27 Actief bewegen 55+  09.00 
 

 Januari 
 

 Donderdag 02 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  03 Actief bewegen 55+  09.00 
 Zaterdag 04 Nieuwjaarsbijeenkomst  20.00 
 Maandag 06 Sjoelen    19.30 

Dinsdag  07 Handwerkcafé volwassenen 19.30 
Woensdag 08 Schilderen   09.30 

 Donderdag 09 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  10 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  10 Dansen    20.30 
 Maandag 13 Klaverjassen   19.30 
 Woensdag 15 Schilderen   09.30 

Donderdag 16 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Donderdag 16 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  17 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 20 Sjoelen    19.30 
 Woensdag 22 Schilderen   09.30 
 Donderdag 23 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  24 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  24 Dansen    20.30 
 Maandag 27 Klaverjassen   19.30 
 Woensdag 29 Schilderen   09.30 
 Donderdag 30 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  31 Actief bewegen 55+  09.00 
 

 Februari 
 

 Maandag 03 Sjoelen    19.30 
Dinsdag  04 Handwerkcafé volwassenen 19.30 

 Woensdag 05 Schilderen   09.30 
 Donderdag 06 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  07 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  07 Dansen    20.30 
 Maandag 10 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag  11 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 12 Schilderen   09.30 
 Donderdag 13 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  14 Actief bewegen 55+  09.00 
 Vrijdag  14 Dansen    20.30 
 Maandag 17 Sjoelen    19.30 
 Dinsdag  18 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 19 Schilderen   09.30 

Donderdag 20 Handwerkcafé jeugd  15.30 
 Donderdag 20 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  21 Actief bewegen 55+  09.00 
 Maandag 24 Schaatsen Thialf   12.45 
 Maandag 24 Klaverjassen   19.30 
 Dinsdag  25 Mozaïeken   19.30 
 Woensdag 26 Schilderen   09.30 
 Donderdag 27 Volleybal   20.30 
 Vrijdag  28 Actief bewegen 55+  09.00 

 
Let op!!!!!! 
Volleybal wordt gespeeld in sporthal “de Brekken”. 
Alle andere activiteiten zijn in “de Skûle”. 
 


	Naam: 
	Adres: 


