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Bestuur 
 

Voorzitter 
Libbe van Es 

Bouriciuslaan 15  tel. 532030 
libbevanes@kpnmail.nl 

 
Secretaris 

Ypie Combee 
P.K. Pelstraat 14  tel. 510917 

ycombee@upcmail.nl  
 

Penningmeester 
Gerrit Jansema 

Jansoniusstraat 46  tel. 510443 
g.jansema2@hotmail.com 

 
Leden 

 
Anne Groen 

Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 
Groen202@zonnet.nl 

 
Grietje van der Schaaf 

Blaauwboerperk 16  tel. 520009 
apvanderschaaf@kpnplanet.nl 

 
Laura Boon vd Meer  

S.H. de Rooshof 27 tel.  518474 
lm_vdm33r@hotmail.com 

 
Leo Kolkena 

Eikesingel 60 tel. 0644362429 
desingelsbuurtvereniging@gmail.com 

 
Jeugdactiviteiten 

 
Nienke van Es 

P.K. Pelstraat 36  tel. 0648568465 
nienke_van_es@hotmail.com  

 

Redactie 
 

Kees Zijlstra 
Zuiderhogeweg 99  tel. 542956 

k.zijlstra@eurlicon.nl 
 
 

Ypie Combee 
P.K. Pelstraat 14  tel. 510917 

ycombee@upcmail.nl  
 

Drukwerk 
 

 
 

Bezorging 
 

Kees Zijlstra 
Zuiderhogeweg 99  tel. 542956 

 
De Skûle 

 
Hoge Bomen 2 

9203 ND Drachten 
tel (0512) 537228 

 
Contactpersonen 

 
Mw. Ymkje Kort 

Erwtenland 10 tel. 520481 
 

Mw. Laura Boon vd Meer  
S.H. de Rooshof 27. Tel.nr: 518474 

 
Lidmaatschap 

 

Gezin   € 12,- per halfjaar 
Individueel  €  8,-  per halfjaar 
 
Het lidmaatschap gaat in of wordt opgezegd 
per half jaar, vanaf 1 jan. en 1 juli 
Aanmelden en opzeggen uitsluitend schriftelijk 
/mail (vóór genoemde data) bij:  

Gerrit Jansema, Jansoniusstraat 46 
9203 NK  Drachten 

g.jansema2@hotmail.com 

Betaling van de contributie: 
Uitsluitend via automatische betaling. 
Nieuwe leden ontvangen bij aanmelding 
een machtigingsformulier. Het bedrag 
wordt twee maal per jaar van uw 
rekening afgeschreven en wel op  
1 december en 1 juni. Bij opzeggen 
wordt de automatische betaling door 
onze penningmeester stopgezet. 
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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de op een na laatste Singelkrant van het seizoen 2015/2016 en tevens de op een na 
laatste papieren versie. Ook buurtvereniging de Singels gaat met de tijd mee. Met ingang van 
het volgende seizoen zal de krant alleen nog digitaal verspreid worden. Een oproep aan een 
ieder om een emailadres aan te leveren voor zover dit bij de redactie nog niet bekend is. Naast 
een besparing op de kosten en het milieu zal dit de snelheid van communiceren ten goede 
komen. We zorgen in de toekomst voor nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten via 
de mail. 
 
Door een aantal leden zijn de ideeën uit de ideeënbus geanalyseerd, hieruit is naar voren 
gekomen dat er een aantal activiteiten aan de reguliere activiteiten toegevoegd gaan worden. 
De keuze van de nieuwe activiteiten wordt aan de leden overgelaten, u kunt uw interesses nog 
steeds kenbaar maken. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, deze graag doorgeven aan het 
bestuur om verdere acties uit te zetten. 
 
Ook onze buurtvereniging zorgt in deze tijd weer voor extra gezelligheid en vertier door het 
organiseren van een schaatsmiddag, een spelletjesavond maar ook de klaverjas- en 
sjoelavonden, actief bewegen en de dansavond zorgen voor vele ontspannen uurtjes. Onthoud  
dinsdag 5 april, dan wordt er een koffieochtend georganiseerd. De aankondigingen staan 
verderop in deze Singelkrant. 
 
Op 9 maart is er een  inloopavond voor nieuwe leden (hiervoor aanmelden bij Libbe van Es) en 
11 maart wordt er een spelletjesavond georganiseerd (zelf de gewenste spellen meenemen). 
Beide avonden starten om 20:00. Voorstellen voor een activiteit in de meivakantie voor leden 
en kinderen van leden zijn welkom en kunnen bij het bestuur aangegeven worden.  
19 Maart dansavond met medewerking van dj Wibo Koehoorn. Aanvang 20.30 uur  
 
Belangrijke datum is 19 april, de avond van de grote schoonmaak van de Skûle. Noteer deze 
dag in uw agenda. 
 
Om de communicatie richting leden sneller te laten verlopen is besloten om een adressen 
database aan te leggen, hiervoor vragen we u nogmaals om uw medewerking door uw e mail 
adres op te geven, dit adres kunt u sturen aan desingelsbuurtvereniging@gmail.com. We 

zorgen in de toekomst voor nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten via de mail. 
 
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Kees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 34 – 2 nr 205 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 12 april 2016 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Van de bestuurstafel. 

 

Beste leden van buurtvereniging “de Singels”.  

Nu zelfs de belastingdienst de digitale snelweg  opgaat, in dit tijdperk van verregaande 

digitalisering, kunnen we niet achterblijven om dit binnen onze vereniging ook te gaan doen. 

Heel veel verenigingen hebben hun “papieren krantjes” al vervangen door digitale. 

We willen onze Singelkrant vanaf seizoen 2016/2017 digitaal naar de leden versturen.  

Dit levert een behoorlijke besparing op voor onze buurtvereniging en voor het milieu. 

We willen daarom graag van alle leden, waarvan we nog geen E-mailadres hebben, een 

mailtje ontvangen op mailadres:  desingelsbuurtvereniging@gmail.com 

We rekenen op uw medewerking.  

 

Een bijkomend voordeel is ook dat we wat eenvoudiger berichten of herinneringen van 

activiteiten kunnen doorgeven.  

 

De agenda op de website proberen we zo  actueel mogelijk te houden, zodat men kan lezen 

welke activiteiten er zijn. 

 

In augustus/september worden er nog flyers voor de rommelmarkt rondgebracht en daarna 

willen we graag digitaal de singelkranten/berichten versturen. 

Voor mensen zonder internet proberen we een oplossing te vinden. 

 

Het Bestuur 

 
 
 

 

 

mailto:desingelsbuurtvereniging@gmail.com


Van de bestuurstafel. 

Op de eerste bestuursvergadering van 2016 hebben we even terug gekeken naar de 
laatste activiteiten van 2015 en hierover van gedachten gewisseld. 

Bij de Kerstbingo waren ongeveer 40 bezoekers dus weer iets minder dan het jaar 
hiervoor en we maakten iets mee wat we nog nooit hadden meegemaakt. Het bleek 
dat een persoon met een volle kaart heeft zitten wachten, omdat waarschijnlijk de 
prijs niet goed genoeg was, tot iemand anders “Bingo” riep. Toen de “bingoroeper”de 
prijs had ontvangen riep deze persoon nog voor er weer een nummer was getrokken 
“Bingo”. Wij vinden dit niet sportief maar kunnen er als bestuur helaas niks tegen 
doen.   

Verder was er de nieuwjaarsreceptie die deze keer redelijk werd bezocht. 
We hadden in de Singelkrant gezet dat Gerbrich van Dekken zou optreden maar 
vrijdag kregen we bericht dat ze de griep had. Gelukkig was onze buurtgenoot 
 Gurbe Douwstra beschikbaar en bereid om haar te vervangen en werd het weer een 
aangename avond. 

Ook het schaatsen onder leiding van Lammert Rodenburg was deze keer een groot 
succes. Ongeveer 22 kinderen zijn mee geweest naar Thialf. 

Wat staat er binnenkort te gebeuren? ( zie verderop in de singelkrant) 
 
Excursie naar Jan Ketelaar  
Infoavond voor nieuwe leden 
Spelletjesavond 
Schoonmaak de Skûle 
De laatste dansavond in verplaatst naar 19 maart. 
We hebben besloten om de afsluitingsactiviteit dit jaar over te slaan omdat er de 
laatste jaren bijna geen animo voor was. 
We hebben gepraat over het digitaliseren van onze singelkrant/berichtgeving. 

Ook werd er nog even nagepraat over de opvolging van de bestuursleden die gaan 
stoppen. We willen graag jongere leden in het bestuur hebben maar het lijkt erop dat 
dit voorlopig niet gaat gebeuren. We hebben gelukkig een opvolger voor de 
penningmeester maar dit jaar gaat er dan nog een bestuurslid stoppen en volgend 
jaar weer 2, die na 6 jaar zeggen, het is mooi geweest. Dus mensen als er een 
buurtvereniging moet blijven dan moeten er natuurlijk ook bestuursleden komen. 

Wij wensen alle leden veel plezier bij de activiteiten en als er mensen zijn met andere 
ideeën dan horen we dat graag via het bestuur of 
via de ideeënbus op website (www.buurtverenigingdesingels.nl)  

Het bestuur 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Bericht van de beheerders. 

 

 
Inmiddels zijn we al weer een tijdje in het nieuwe jaar, de winter hebben we zo goed als achter de 

rug en we zien de natuur weer in een ontkiemende fase met de lente en zomer in het vooruitzicht. 

Als nieuwe beheerders zijn Laura en ik druk in de weer met alle bezigheden die dit met zich mee 
brengt en gaan we richting het einde van ons eerste seizoen. Waar blijft de tijd? 

Gelukkig kunnen we samen goed met elkaar overweg en zetten we onze schouders er onder om het 
reilen zeilen t.b.v. de Skûle in goede banen te leiden en dit met heel veel plezier. 

Enkele vaste activiteiten hebben we gehad en durven we wel te stellen dat het goed is verlopen. 
Nieuwe bezems vegen schoon wordt wel eens gezegd en dit zal in sommige kleine dingen merkbaar 

zijn. 

 
Het is voor de buurtvereniging een mooie oplossing geworden dat er twee nieuwe beheerders zijn 

gekomen om er aan mee te mogen werken dat het een gezonde en actieve vereniging blijft. 
De activiteiten die nog gepland staan zijn ook te lezen in dit krantje en op de website, het advies is 

dan ook om hier regelmatig op te kijken. 

 
We hopen dat een ieder veel plezier mag beleven aan het gene wat nog komen gaat. 

 
 

De beheerders. 

Ymkje en Laura 
 

 

Barbecue workshop 

 
De Barbecue workshop zal op vrijdag 17 juni plaats vinden 
Er kunnen zich nog leden opgeven bij Libbe van Es 

libbevanes@kpnmail.nl  tot 1 april. 

Lokatie de Skule Aanvangstijd 18 uur Kosten pp 15,- all in 

 
 

mailto:libbevanes@kpnmail.nl
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Voorjaarsschoonmaak de Skûle 
 

 

 

         

 
Help mee met de 

Voorjaarsschoonmaak van de Skûle 
Het kost je maar 1 avond op: 

dinsdagavond 19 april vanaf 19.00 uur 

 
Aanmelden bij: 

Ymkje Kort (tel. 520481) 
of 

Laura Boon vd Meer (tel. 518474) 
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Verslag van de kerstbingo 2015 

 
 

Tumult!  
Ja hoor het is weer de hoogste tijd voor het jaarlijkse bingoavondje. Het is al flink druk als 
we binnen stappen en van de vele buurtbewoners ken ik er maar een handje vol hoewel ik 
de meesten van gezicht wel ken omdat ze elk jaar terugkeren op deze gezellige avond met 
hapjes, drankjes en de welbekende salades in het zijzaaltje. Als alle bingokaartjes zijn 
gehaald, 5 per persoon, dan kan, na het ronddelen van koffie en thee, Douwe van start 
gaan met het trekken van de nummertjes. Nog voor er een nummertje getrokken is, 
ontstaat er al een, zoals elk jaar,  bijna een gevaarlijke situatie doordat de 
bingotafelverhoging eigenlijk wat te kort is voor de hele combinatie, bingoprijzentafel met 
nummertjesbak en de voorzitter met zijn stoel waardoor deze heel voorzichtig moet gaan 
zitten en niet bewegen om neerstorting te voorkomen. Wanneer ook hij eindelijk veilig zit, 
kan er worden begonnen. “Het 1e rijtje onder de B“ roept Douwe, wat onder de G?” wordt 
er terug geroepen. “Nee, onder de B” roept de rest van de zaal terug. “Ik hoor het niet 
goed” hoor ik nog iemand zeggen.  Terwijl Lammert aan de knoppen van de installatie 
draait “PiiiieeeeeP” met een enorm piepgeluid door de luidsprekers is iedereen wakker en 
er wordt begonnen met het rijtje onder de B! 
 
Na een aantal nummers ten gehore gebracht, zijn er alweer de gebruikelijke geluiden te 
horen van ACH EN WEE over de slecht verkregen bingokaarten. Na een uurtje morren en 
bingogeroep met uitreiken van bijbehoren prijzen is het alweer tijd voor de 1e pauze. Er 
wordt flink drank ingeslagen omdat dit tijdens het spel niet mag. Na een kwartier worden 
ook de rokers weer naar binnen geroepen en dan kan de 2e ronde van start gaan. Ook nu 
is het weer een over en weer geroep van bingo en prijzen. In de 2e pauze mag er ook van 
de salade en stokbrood gepeuzeld worden en de 3e en beslissende ronde bingo begint.  
Als er een paar rijtjes zijn gespeeld, zijn we toe aan de laatste volle kaart en dus de 
hoofdprijs. Deze wordt door Libbe fijn toegelicht. Een door zijn zoon ingebrachte fles 
sloepenbitter in sloepje en, jawel, een vlees bon van € 50,00!! Nog vóór er een nummer 
wordt opgelezen, roep ik “BINGO!” en de verbazing slaat alom toe. “Dat, dat………., dat kan 
niet!” zegt Libbe en ook de andere leden protesteren. “Maar het is toch echt zo!” zeg ik. “ 
Maar dan had je toch ook al prijs bij een vorige bingo toch?” “Ja maar die heb ik laten 
schieten…..daar is toch geen regel voor!” En niemand die hier een antwoord op heeft! Dus 
zeg ik “roep nog maar een nummertje, dan heeft nog iemand een kans!” Zo gezegd, zo 
gedaan. “8” En ik roep weer alleen “Bingo!” Dus heb ik alsnog de hoofdprijs! Na vele 
felicitaties en de belofte om een verhaaltje in het krantje te verzorgen, zijn we toch allen in 
vrede huiswaarts gekeerd!! 
 
Op naar de volgende Bingo! 
 
Sjerp 
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Dansen 

 

Zoals ik in de vorige Skûle krant heb geschreven hebben wij de laatste dansavond  
niet op 11 maart maar op 19 maart. 
Deze avond hebben wij een dj uitgenodigd namelijk Wibo Koehoorn u wel bekend in 
Drachten.  
 
Het zal weer een avond worden met verschillende soorten muziek van de jaren zestig tot 
hedendaagse muziek . Ook voor de mensen die nog graag even willen dansen. 
 
Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom we maken er dan een geweldige avond  
van. 
 
Grietje 
 

 
 

 
 
 

EXCURSIE naar kunstenaar J. KETELAAR 

 
Op 1 april aanstaande  aanvang 19.30 uur. 
 
We hebben onze kunstenaar, beeldhouwer, bereid gevonden om  
voor de leden van de Singels een excursie(rondleiding) door zijn atelier 
en het bezichtigen van zijn kunstwerken. 
 
De aanvang is om 19.30 tot 21.00 uur aan de Tussendiepen 6 te Drachten. 
In het voormalig pand van Sluis machinefabriek, het pand is Gemeentelijk 
Monument op zich al de moeite waard dit te bekijken. 
 
Tijdens de pauze is er koffie met cake en gelegenheid voor vragen. 
 
Er is geen verwarming in het pand dus hou rekening met uw kleding. 
 
Voor leden die geen vervoer hebben vertrek vanaf de Skule om 19.15 uur 
(carpooling). 
 
Kosten voor leden gratis. Voor niet leden € 5,- intree. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivqPDX5L3JAhXEmQ4KHbPJC4AQjRwIBw&url=http://www.bekveld.nl/2015/01/&psig=AFQjCNG2TX6grlbzp-IVuseG5igwSk3HDQ&ust=1449166672830931
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Koffie ochtend 

 

Beste buurtgenoten, 
 
Velen van jullie hebben dinsdag de 26ste januari een heel gezellige 
Koffieochtend in de Skûle moeten missen. 
We waren met z’n 10en. De cake en de koffie waren lekker en het ontbrak niet aan 
geanimeerde gesprekken over en weer.  
Denk niet daar ben ik te oud of te jong voor, dus ben ik maar niet gekomen. !?!?! 
Daarom krijgt u nog een herkansing. En wel op dinsdag 5 april aanstaande, weer om 10.00 
uur, 
 

  Dus  KOM  !!! 
 
Wat ik tijdens het koffie-uurtje mocht horen. Een stukje hiervan wil ik jullie niet onthouden. 
Het onderstaande geldt voor een ieder die geboren is voor 1945, 
maar volgens mij ook voor degene die geboren is voor 1950 !!  
 
Als je ouder bent, moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want; als de jeugd moe is, 
is zij aan vakantie toe. 
Als oudere mensen moe zijn, zegt men: Ze takelen af. 
Als de jeugd bezwaren maakt, hebben ze een uitgesproken mening. 
Als oudere mensen bezwaren maken, hebben ze het niet begrepen. 
Als oudere mensen verliefd zijn, noemt men ze kinderachtig. 
Als de jeugd verliefd is, voelt ze zich jong. 
Als bij de jeugd iets mislukt, zegt men. Oké, volgende keer beter. 
Als dit oudere mensen overkomt, zegt men. Laat maar, het heeft toch geen zin meer. 
Als de jeugd iets vergeet, hoor je; Ik heb het ook zo waanzinnig druk 
Als een oudere iets vergeet; Hij of zij wordt dement. 
Als de jeugd depressief is, heeft ze problemen.  
Als ouderen depressief zijn, moeten ze niet zo zeuren. Enz……….!!!! 
 
Tot: dinsdag 5 april 10.00 uur; De KOFFIE staat klaar. 
 
Groeten  Gerrit 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 

 
Het was weer de derde donderdag van januari. Een heel nieuw jaar ligt voor ons.                               
Na de schooltijd kwamen de kinderen huppelend binnen. Meteen aan de slag.                    
Sommige kinderen moesten er weer helemaal in komen, dan zijn de draden maar lastig.  
Steeds uit de naald, maar gelukkig hebben we fijne hulpen, die met heel veel geduld het             
kruisje weer voor kunnen doen. Draad in de naald, voordoen en dan kun je weer verder.                 
Sommige hoeven nog maar twee rijtjes; ja dan moet het vandaag perse af. Dus fanatiek 
verder. Het kussentje kan gemaakt worden, eest nog een lapje er achter, dan kan het de 
volgende keer door het kind gevuld worden en dicht genaaid. Er wordt ook gebreid. Dat is 
een heel gestoei met de breinaalden en het garen, vooral als je ook nog links handig bent, 
dan is het voor de leidster moeilijk om het voor te doen. Het eerste lapje was dan ook een 
behoorlijke gatenkaas. Dan maar weer opnieuw beginnen en vol vuur en ijver wordt er 
opnieuw een poging gewaagd. Het gaat nu al een stuk beter. De tijd vliegt voorbij en het is 
zo weer half vijf, de kinderen worden weer opgehaald, de stoelen kunnen weer op hun 
plaats en een stoere Pa tilt zo de tafels op en zet ze op hun plaats. Dit is `KLASSE` Het is 
nog licht als we naar huis toe gaan de dagen lengen. De hulpen bedankt en tot de 
volgende keer.                                                                                                                                               
Floor en Ledwina gaan een blitse poster maken voor aan de schooldeur. Ik ben benieuwd.  

Nieuws vanuit het handwerkcafé voor volwassenen 

 
Begin januari ging het handwerkcafé voor volwassenen niet door vanwege de ijzel.     
Maar op 2 februari wel, als thema hadden we dit keer “Bonbons en petit fours maken”. 
Jawel, maar dan met vilt. Dolly verzorgde deze avond, zij had voorbeelden mee en gaf 
uitleg. Op de petit fours werd een geweldige dot slagroom gedaan, maar wel van vilt. 
Kunstig in elkaar gedraaid, je zou er zo in bijten. Dus aan de slag. Vilt knippen en daarvan 
een bakje maken, lekkere felle kleurtjes, van echte marsepein en fondant. Het kriebelt in je 
mond als je aan die zoetigheid denkt. Zoals gezegd het bakje is klaar, nu vullen en de 
bovenkant rijgen. Het geheel aantrekken en een toef slagroom er boven op als een 
bolletje. Er werd door de aanwezige dames hard gewerkt, het was echt stil, dat wil wat 
zeggen als je met acht dames om een tafel bezig bent. Het resultaat was dan ook 
verbluffend. Je kunt het ook als beursje gebruiken, dan laat je het een stukje open. Nu aan 
de slag met die heerlijke bonbon. Van crème vilt een bakje maken, daar werden bruine 
streepjes op geborduurd, dat de chocola moest voorstellen. De bovenkant weer rimpelen, 
dan er een bruine kraal er op en klaar is die verrukkelijk uitziende bonbon. Dolly werd  
bedankt voor haar bijdrage . De zaal weer aan kant maken en rond half tien gingen we 
weer huiswaarts. We hadden een lekkere koek bij de koffie. Wieke bedankt  het was erg 
lekker.        
                                                                                
Op 1 maart gaan we wat voor Pasen maken, iedereen is welkom!!!  
 
Groet Casper en Gré 
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Verslag Tablet-, laptop- en smartphonemiddag 

 

 
Op vrijdagmiddag 22 januari heeft de eerste 
inloopmiddag plaatsgevonden waarbij vragen 
konden worden gesteld over het gebruik van de 
smartphone, tablet en laptop onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Hiernaast staat 
een foto om een indruk van de middag te 
krijgen. 
 
De vragen/onderwerpen die werden gesteld 
liepen zeer uiteen. Hier volgt een korte 
opsomming: 
- Hoe haal ik foto’s van mijn smartphone af? 
- Hoe kom ik op draadloos internet (WiFi)? 
- Tekst bewerken: dikgedrukte, schuine, of 

onderstreepte tekst.  
- Beluisteren van kerkdiensten (via website of 

app) 
- Skype-instellingen aanpassen 
- Invoegen van speciale tekens, zoals: € en û. 
 
Wat mij betreft een zeer geslaagde middag en 
zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Arnette 
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Actief Bewegen 55+ 

 
Hallo allemaal.  
 
Sinterklaas en de Kerstman zijn allang weer vertrokken.Toch wil ik nog even melding maken van 
onze gezellige pakjesochtend. Je staat er steeds weer versteld van wat mensen voor ongeveer 4 
euro kunnen kopen. De koffie met een stukje banketstaaf smaakt ook altijd heerlijk. Er was die 
morgen ook een fotograaf aanwezig. We hebben een leuke groepsfoto gemaakt. 
 
Vanwege de gladheid ging de tweede gymclub die zou starten op 5 januari niet door. 
Gelukkig kregen we op 12 januari opnieuw een kans. Er waren 9 dames aanwezig dus er kunnen 
nog wel een paar bij. Nynke Visser was bereid om de contributie te innen voor deze groep. 
 
Elke dinsdagmiddag om 13;00 en vrijdagmorgen om 9:00 Actief bewegen 55+   
 
Groeten van Alie Jongsma .   
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Toneelmiddag in de Lawei 

Als introducé naar de toneelmiddag van “KONTAKT” in de Lawei 

 

op dinsdagmiddag 15 maart? 
 

 
Na overleg met het bestuur van KONTAKT kan ik melden dat leden van de Buurtvereniging de 
Singels als introducé op dinsdag 15 maart in de Lawei deze keer aan kunnen schuiven bij de 
jaarlijkse toneelmiddag van “KONTAKT “ *) 
 

Toneelgroep Pro Rege uit Holwerd 
 
speelt de hilarische klucht: Dizze man is jo frou.  
 
 
Een introducé krijgt op vertoon van de introducékaart op dinsdagmiddag 15 maart 2016 
voor het begin van de toneelmiddag in de Lawei voor € 10,- de toegangskaart. 
  
*) “KONTAKT” (vereniging van gepensioneerden Philips Drachten) 
 
 
Het aantal beschikbare introducékaarten voor BV de Singels is +/- 50 stuks. 
 
 
Opgave voor introducékaart(en)  naam , adres en tel. nr. / e-mailadres s.v.p. voor 1 maart 2016 
doorgeven aan: 
 
Lammert Rodenburg 
Bouriciuslaan 77 
 
9203 PC Drachten 
 
tel 513056 
 
e-mail: lammertrodenburg@hotmail.com 
 
U ontvangt na 1 maart de introducékaart en andere detailinformatie.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:lammertrodenburg@hotmail.com
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Interessepeiling nieuwe activiteiten 

 
 

Opnieuw: Interessepeiling nieuwe activiteiten 
Inmiddels is er voor het bezoek Jan Ketelaar & de BBQ- 

workshop zodanige interesse getoond dat deze activiteiten op 

korte termijn georganiseerd worden!  

Informatie daarover staat elders in de Singelskrant. 

 

Omdat mogelijk nog niet iedereen de vorige interessepeiling 

(Singelskrant januari) heeft gelezen en/of nog niet gereageerd 

heeft, vragen we hierbij opnieuw of er interesse is voor diverse 

nieuwe activiteiten: 

 

1. Volleybal / Zaalvoetbal: Elke donderdagavond (20:30-22.00 uur) zijn er een aantal 

sportieve leden die samen volleyballen, hierbij kun je je zo aansluiten.  

We onderzoeken de mogelijkheid om ook zaalvoetbal te laten plaatsvinden op 

bijvoorbeeld ook de donderdagavond.  

2. Salsa- en/of Zumba-lessen: De bedoeling is dat er een korte cursus wordt aangeboden 

in april/mei of na de zomervakantie. Wanneer er voldoende interesse is, zal er verder 

worden gekeken naar mogelijke data. 

3. Bordspellenavond: Een avond waarbij eigen bordspellen worden meegenomen, 

voorbeelden zijn Risk, Kolonisten van Catan etc. Data: ergens in maart/april.  

 

Staat er een activiteit bij waarvan je denkt, daar zou ik aan willen deelnemen?  

Dan vernemen we dit ook graag, om ook deze nieuwe activiteiten te laten plaatsvinden 

vanuit de buurtvereniging.  

 

Interesse uiten kan per e-mail, door te mailen naar Libbe:  

 

libbevanes@kpnmail.nl  

 

Of dit door te geven aan één van de bestuursleden. Graag ontvangen we reacties tot uiterlijk 

15 maart 2016.  
 

Als u dit de vorige keer al heeft gedaan, dan hoeft dat natuurlijk niet opnieuw. 

 

 

 
 

 

mailto:libbevanes@kpnmail.nl
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Verslag schaatsmiddag 21 december 2015 

 

Nog een middagje schaatsen op de VERNIEUWDE Kunstijsbaan Thialf ?  

 

Op maandag 21 december 2015 zijn we om kwart voor één in  8 auto’s  vanaf de Skûle 

vetrokken naar Thialf om een middagje te gaan schaatsen op het vernieuwde kunstijs . 

Er gingen deze keer 20 kinderen en 11 volwassenen mee. (vaders moeders opa’s en oma’s 

als begeleider, chauffeur al of niet schaatsend )  

 

Al met al was het een succesvol begin van deze kerstvakantie. 

 

Vanaf december 1988 wordt er door de buurtvereniging de Singels met grote regelmaat in 

de kerstvakantie een schaatsmiddag naar Thialf geplant. Als dit vanwege de belangstelling 

niet slaagde werd er bij een natuurijsloze winter ook wel een middag in de voorjaarsvakantie 

geprikt. 

  

In de afgelopen winterperiode was het ijs op de straten sterker dan het ijs in de vijvers. 

Het “Straatsen” werd weer even populair. 

 

Mijn voorstel om in de “Krokus” vakantie nog een schaatsmiddag te prikken is door het  

bestuur omarmd.  

   

Zie de schaatsaankondiging in deze Singelkrant  

  

Maandagmiddag 29 februari 2016 schaatsen op de ijsbaan van Thialf. 

 

Als van ouds opgeven bij Lammert Rodenburg 
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Schaatsen voor alle leeftijden 

 

 

                                     
 

Schaatsen voor alle leeftijden  

Als er geen betrouwbaar natuurijs ligt gaan we op maandag 29 februari 2016  

nog een middagje schaatsen op de VERNIEUWDE Kunstijsbaan Thialf in Heerenveen  

We vertrekken om 12.45 uur vanuit de Skûle. (graag om 12.30 aanwezig zijn) 

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 begeleiders / toeschouwers € 1,50 (entree is incl. 1 kop koffie !)  

 

Schaatsen, mutsen 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 opgeven tot en met zaterdag 27 

februari 2016 d.m.v. de opgavestrook 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 maandag  29 februari 2016 +  

=================================================================  

Naam: ...........................................  

Adres: ...........................................  

Tel: .: .. .. .. .. ..  

Geeft zich wel/niet op als chauffeur/begeleider  

Schaatsdeelnemers ..........., ............,.............., ...........…   
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Verjaardagen 

 
 

             
 

Februari 
 

Levi Gildemeester 28 februari 
 

Maart 
 

Yannick Beijaard 3 maart 
Sven Gildemeester 5 maart 
Djimmer Ketelaar 5 maart 
Thom van Balen 9 maart 
Jesse Kamans 19 maart 
Sybren Wedman 24 maart 

        
       April 

 
         Sven Luters 9 april 
         Iris Klaibeda 11 april 
         Björn Rinsma 12 april 
         Elena Boeringa 18 april 
         Jeffery Reinders 26 april 
         Judith Merk 28 april 
        
 

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!!!!! 
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Contactpersonen voor de activiteiten 

 
 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Mw. Y Kort     tel 520481 
     Mw. L. Boon vd Meer    tel 518474 
Kaarten    Mw. G. Dijkstra    tel 355470  

   Mw. B. Tuinstra    tel 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 
Klusteam    Hr. N. Harens                   njharens@gmail.com 
 
 

Jeugdwerk 
 
 
Algemeen     Nienke van Es              tel 0648568465 
Disco     Jeugdcommissie 
Kinderspul     Jeugdcommissie 
St.Maarten     Jeugdcommissie 
Vissen     Jeugdcommissie 
 
 

Sport 
 
 
Algemeen    Hr. L. van Es                      tel 532030 
Volleybal    Hr. A. Groen           tel 540473 
Schaatsen    Hr. L. Rodenburg          tel 513056 
 
 
 

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur           tel 53203 
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Agenda 

 
Maart

Dinsdag 1 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 1 Handwerkcafe volw. 19:30

Woensdag 2 Schilderen 09:00

Vrijdag 4 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 7 Sjoelen 19:30

Dinsdag 8 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 8 Mozaieken 19:30

Woensdag 9 Schilderen 09:00

Woensdag 9 Info avond nieuwe leden 20:00

Vrijdag 11 Actief bewegen 55+ 09:00

Vrijdag 11 Spelletjesavond 20:00

Maandag 14 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 15 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 15 Mozaieken 19:30

Woensdag 16 Schilderen 09:00

Donderdag 17 Handwerkcafe jeugd 15:00

Vrijdag 18 Actief bewegen 55+ 09:00

Zaterdag 19 Dansavond 20:30

Maandag 21 Sjoelen 19:30

Dinsdag 22 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 22 Mozaieken 19:30

Woensdag 23 Schilderen 09:00

Vrijdag 25 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 29 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 30 Schilderen 09:00

April

Vrijdag 1 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 4 Sjoelen 19:30

Dinsdag 5 Koffieochtend 10:00

Dinsdag 5 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 5 Handwerkcafe volw. 19:30

Vrijdag 8 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 11 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 12 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 13 Schilderen 09:00

Vrijdag 15 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 18 Sjoelen 19:30

Dinsdag 19 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 19 Voorjaarschoonmaak 19:00

Woensdag 20 Schilderen 09:00

Donderdag 21 Handwerkcafe jeugd 15:00

Vrijdag 22 Actief bewegen 55+ 09:00

Maandag 25 Klaverjassen 19:30

Dinsdag 26 Actief bewegen 55+ 13:00

Woensdag 27 Schilderen 09:00

Vrijdag 29 Actief bewegen 55+ 09:00

Mei

Dinsdag 3 Actief bewegen 55+ 13:00

Vrijdag 6 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 10 Actief bewegen 55+ 13:00

Vrijdag 13 Actief bewegen 55+ 09:00

Dinsdag 17 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 24 Actief bewegen 55+ 13:00

Dinsdag 31 Actief bewegen 55+ 13:00

LET OP !!!!

Volleybal wordt op donderdag om 20:30 gespeeld in sporthal "de Brekken"

Alle andere activiteiten in "de Skûle"  


