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Beste Singelsleden. 
 
Voor u ligt de Singelkrant van februari 2013. 
Voor het zover is dat de Singelkrant bij u door de brievenbus 
op de mat valt, is er een vrijwel vaststaand proces doorlopen. 
Wanneer de inleverdatum voor de kopij nadert komen de 
stukjes voor de krant bij de redactie binnen. Het eerste wat ik 
als uitvoerend redacteur doe, is het opstellen van een schema 
van onderwerpen voor de krant. Dit schema wordt daarna 
meestal in een bestuursvergadering besproken met het 
bestuur en eventueel aangevuld. Daarna wordt, met soms veel 
geploeter met woorden, de krant samengesteld en gevormd, 
waarbij dit stukje altijd de sluitpost vormt. Na controle door 
redactielid Ypie, is er de gang naar de drukker. De resultaten 
van de drukker komen daarna terecht bij Oepie Posthuma, die 
de bezorging coördineert. Hij zorgt er voor dat de juiste 
aantallen kranten bij de bezorgers terecht komen. De 
bezorgers doen het laatste stapje in het proces: zij bezorgen 
de krant bij de leden van onze vereniging. 
Zo ging dat tot de Singelkrant van december. Tijdens het 
wordingsproces van die krant gaf Oepie aan dat hij wilde 
stoppen met het coördineren van de bezorging. Het signaal 
werd natuurlijk gerespecteerd, maar we moesten er wel even 
aan wennen. 
Uit onderzoek in oude Singelkranten kwam de naam Oepie 
Posthuma reeds in januari 1991voor als drukker en 
bezorgingscoördinator. Als zijn bemoeienissen met de 
Singelkrant toen zijn begonnen, heeft hij dit werk voor de 
buurtvereniging dus ongeveer 22 jaar gedaan. Eerst samen 
met Piet de Jong. De laatste jaren deed hij de coördinatie 
alleen. Dus 22 jaar, 6 keer per jaar, door weer en wind met 
plastic tassen vol kranten, op de fiets of lopend, naar de 
bezorgers. Daarmee is hij een van de langst meewerkende 
vrijwilliger van onze vereniging. 
Maar daar is nu een einde aan gekomen. Oepie heeft zichzelf 
gedegradeerd tot alleen bezorger, dat deed hij er ook altijd al 
bij. 
We zullen Oepie op gepaste wijze danken voor zijn lange 
bemoeienissen met het verschijnen van onze Singelkrant. 
De coördinatie van de bezorging heb ik inmiddels zelf ter hand 
genomen. Of dat ook een looptijd heeft van 22 jaar kan ik niet 
beloven. 
Veel leesplezier en tot ziens bij het volgende nummer in april. 
 
Folkert 
 
 
Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte 
welkom en moet uiterlijk 18 maart in het bezit van 
de redactie zijn!! 
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Bestuurstafel, februari 2013 
 
 
Allereerst wil het bestuur alle leden van onze buurvereniging en lezers van de Singelkrant 
nog een voorspoedig, gelukkig en gezond 2013 toewensen. We hopen dat we met elkaar 
weer een goed en actief verenigingsjaar mogen beleven. 
Alle vaste periodieke activiteiten gaan ook dit jaar weer gewoon door. Deze activiteiten 
vormen de basis van onze vereniging. Daarnaast is het bestuur constant aan het zoeken 
naar nieuwe activiteiten waar onder de leden voldoende belangstelling voor is.  
Ook het jeugdbestuur kijkt kritisch naar haar activiteiten. Om de communicatie naar hun 
achterban te verbeteren wordt er gewerkt aan een facebook-pagina. De voortgang hiervan 
gaan we volgen. 
 
Als reactie op de aangekondigde mogelijkheid om de Singelkrant digitaal te ontvangen 
hebben tot nu toe 16 leden gereageerd. Deze 16 leden ontvangen dus de Singelkrant in het 
vervolg via de mail. U kunt nog steeds kiezen voor het digitaal ontvangen van de Singelkrant. 
Een mailtje naar de redactie (Folkert) is voldoende. 
 
Tijdens de bloemschikavond op18 december hebben 10 enthousiaste buurtgenoten een 
kerststukje gemaakt onder leiding van Foekje de Boer. 
Foekje vertelde door middel van een voorbeeld hoe het kerststuk gemaakt moest worden. 
Onder het genot van een bakje koffie of thee ging een ieder met goede moed aan de slag.  
Elke deelnemer gaf zijn eigen invulling aan de opdracht waardoor na afloop vele 
verschillende resultaten te bewonderen waren. Iedereen ging met een voldaan gevoel naar 
huis. 
 
Vrijdag 21 december werd de jaarlijkse kerstbingo gespeeld. Er kwamen ongeveer 45 
buurtgenoten naar deze avond. Het geheel stond weer onder de voortreffelijke leiding van 
bingomeester Douwe Boonstra. Meer over de bingo in de bijdragen hierover verderop in 
deze Singelkrant. 
 
Over het schaatsen op Thialf van 2 januari kunnen we het zelfde verhaal vertellen als de 
voorgaande jaren: het ging niet door, door gebrek aan belangstelling. Dus rekent onze 
schaatsbegeleider Lammert Rodenburg op meer succes in de voorjaarsvakantie. Op dinsdag 
19 februari kunnen jullie alsnog onder zijn leiding gaan schaatsen op Thialf. De nieuwe 
aankondiging, met opgavestrook, staat verderop in deze Singelkrant. 
 
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagavond 5 januari wensten ongeveer 45 
buurtgenoten elkaar een voorspoedig nieuw jaar. Onder het genot van koffie, thee, gebak en 
lekkere drankjes en hapjes werd het afgelopen jaar nog even doorgenomen. De avond werd 
extra feestelijk door het optreden van “Acoustic Klick”. 
 
De activiteiten van de mozaïekgroep start weer op woensdag 20 februari. Tot en met 
woensdag 20 maart komt de groep wekelijks bij elkaar. Hopelijk worden er weer mooie 
objecten gemaakt. Een oproep voor nieuwe deelnemers staat verderop in deze Singelkrant. 
 
Het bestuur wil de mogelijkheden van het oprichten van een “Buurtklusteam” gaan 
onderzoeken. Wij zoeken vrijwilligers die de eerste onderzoekfase willen verrichten en de 
organisatie van het team op zich willen nemen. 
 
Het bestuur. 
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Vanuit de Skûle. 
 
 
Hallo leden van de buurtvereniging “de Singels”. 
Hier alweer het eerste bericht van de beheerders in 2013. 
Hopelijk zijn er niet teveel leden slachtoffer van de griep zoals ik (Anne). Gelukkig is de griep 
voor mij op dit ogenblik weer voorbij. De tweede beheerder nam de taken over toen het 
nodig was en zo kon alles gewoon doorgaan. 
 
Tot nu toe zijn we gespaard gebleven van veel sneeuw. We hopen dat dit zo blijft want bij de 
vorige sneeuwval hebben we gezien dat de gemeente de weg niet kon vinden naar de 
Singels om te strooien e.d. Voor veel ouderen is dit erg vervelend. 
 
Nog even een terugblik van de laatste activiteiten in 2012. 
De kerstbingo werd zoals verwacht weer goed bezocht en menigeen ging met een prijs(je) 
naar huis. De hoofdprijs ging, na loting (omdat er 2 bingo’s waren) tussen Freerk en Wirena. 
Hierbij werd Wirena de winnaar (nog gefeliciteerd). 
Er waren tijdens de bingo geen klachten want alles werd keurig geregeld door onze 
bingomeester Douwe Boonstra. Soms moest er even worden gewacht omdat een pen 
staakte maar dan werd dit door Douwe weer keurig opgelost. 
 
Ook de nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht en dit is dus weer een goede start voor 2013.  
De (achtergrond)muziek van Acoustic Klick (Dick en Inge) werd door velen als aangenaam 
ervaren want je kon er soms bij dansen en ook kon men een gewoon gesprek voeren met op 
de achtergrond de muziek. 
Laten we hopen dat de komende nieuwjaarsrecepties ook weer zo goed worden bezocht 
want in het verleden is de opkomst wel veel minder geweest. 
 
Wat zit er in 2013 aan te komen? 
De lopende activiteiten gaan gewoon door en in februari begint de mozaïekgroep weer met 
hun hobby. Wat er wordt gemaakt is weer een verrassing. Er zijn 5 avonden vastgelegd (zie 
agenda). 
  
Tot een volgende keer. 
 
 
De beheerders 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 
 
 
Op donderdag 17 januari was het een prachtige winterdag, zon, kou en bijna geen wind. 
Ideaal weer om buiten te zijn op het ijs.  
Wij gingen rond drie uur naar de Skûle, benieuwd of er vandaag wel animo zou zijn i.v.m. het 
mooie winterweer. Wel hoor, buitenom en binnendoor kwamen de kinderen. Oude bekenden, 
maar ook nu weer nieuwe gezichten. 
Drie jongens op een rij met allemaal hetzelfde kruissteekje; proberen. Maar o, wat is dat 
lastig, scheef omhoog en dan weer scheef naar beneden. Het moest een “X” worden. 
Genoeg geploeterd, nu maar alleen op en neer een beetje vlechten, nu is er zo maar een rij 
klaar. Die malle draad is vlug uit de naald. Ja, dat gebeurt wanneer je er te hard aan trekt. 
Maar het schiet toch al lekker op.  
Veronica is ook nieuw en probeert ook de kruissteken en met een beetje geduld worden het 
er steeds meer.  
Marissa wilde graag de lijm gebruiken. Maar och die ben ik vergeten. Na thuiskomst bleek de 
lijm toch in mijn tas te zitten. Marissa heeft zich gered met spelden.  
Julia en Ledwina zijn aan het breien, het lukt hun aardig. Floor heeft het breien al van haar 
Oma geleerd, mooi toch zo’n hulpje.  
Wij hebben het druk met al die ijverige kinderen. 
Fardau heeft haar kussentje al klaar daar moet dus een voering tegenaan en de volgende 
keer kan zij het kussentje gaan vullen. Nu is ze aan het punniken, dat is eerst ook nog best 
lastig, maar het gaat goed.  
De tijd vliegt voorbij. Alle kinderen kregen limonade van meneer Bruens en wij een lekker 
kopje thee.  
De eerste kinderen werden alweer gehaald. Sommige willen nog wat glijden op het ijs. Maar 
even je eigen stoel opruimen en dan doen wij, Plonie en ik de tafels. Alle spullen werden 
door Kasper weer opgeruimd in onze kast, de kachel weer omlaag en de deur op slot.  
Het was weer een heel gezellige middag. 
Het handwerkcafé is er weer op 14 februari, 21 maart en 18 april. 
 
Gré en Kasper Bruens 
 
 

 
 
 

Nieuws uit het handwerkcafé voor volwassenen. 
 
 
8 december, alweer het laatste handwerkcafé in 2012. In het virtuele café hadden zich een 
11-tal dames verzameld. Het thema van deze avond was engeltjes maken. Aan de hand van 
een aantal werkstukken liet Gré Bruens ons zien hoe je met eenvoudige materialen, zoals 
o.a. papier leuke engeltjes en van denappels andere vrolijke kerstornamenten kunt maken. 
Het benodigde materiaal voor deze avond bestond o.a. uit hobbs, een naaldvilt dat ook voor 
de achterzijde van een quilt wordt gebruikt. Door deze stof op basis van het bijgevoegde 
patronenblad dubbel te knippen kreeg het engeltje haar gestalte, dat rondom werd afgewerkt 
met een festonsteek in 1 draad geel borduurgaren. Door een grote en een kleine parel door 
middel van een dubbele goudkleurige draad heen en terug door de stof te rijgen, kreeg het 
engeltje haar gezichtje. Met goudgeel borduurwol werd het engelenhaar gecreëerd dat 
boven op de grote parel met de gouddraad werd vastgeknoopt. Door de rest van de 
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goudkleurige draad aan elkaar te knopen werd het mogelijk het engeltje op te hangen. Met 
behulp van lijm kon het haar eventueel verder in model worden gebracht.  
Over het eindresultaat was iedereen zeer enthousiast.  
Aan het eind van de avond werd informatie uitgewisseld over workshops die op het gebied 
van handwerken in de regio Drachten werden gegeven, waarbij ook de tentoonstelling ‘De 
Berenwereld’ in het museum Willem van Haren in Heerenveen werd gemeld.  
Onder de deskundige leiding van Gré was het weer een leerzame en gezellige avond, niet in 
de laatste plaats door de vele voorbereidende werkzaamheden die zij hiervoor had getroffen. 
Zelfs aan de ‘snypsnaren’ was gedacht.  
Bedankt Gré. 
 
Corrie v.d. Meij 
 
 

 
 
 
 
WIST U DAT…. 
 
…. er elke maand een groep dames (ja dames helaas geen heren) handvaardig bezig zijn. 
…. dat de heren natuurlijk ook welkom zijn in het handwerkcafé. 
…. Gré altijd een goed voorbereide activiteit, voor die dat wil, aanbiedt. 
…. wij echt wel om 19.30 uur beginnen. 
.... het soms moeilijk is om de draad door het oog van de naald (naaldgat) te krijgen.  
…. wij van alles maken, engeltjes en bengeltjes, reuze gezellig met koffie en thee. 
…. iedereen mag doen wat ze wil. 
…. dit een mooie ontspanningavond is. 
…. we elke keer weer verrast worden door Gré haar onuitputtelijke creativiteit. 
…. ieders enthousiasme erg aanstekelijk werkt! 
…. je ook met twee linkerhanden mee mag doen! 
…. wij ons altijd uitleven met onze creatieve ideeën. 
…. onze monden even snel bewegen als onze handen. 
…. de jongste in het handwerkcafé rond de 50 jaar en de oudste rond de 80 jaar is. 
…. U ook welkom bent.  
…. de kosten zo laag mogelijk zijn.(tot nu toe minder dan 2 euro). 
…. dat de koffie en thee ons ook onder het handwerken heerlijk smaakt. 
 
Een deelnemer. 
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Actief bewegen 55+ 
 
 
Vrijdagmorgen 7 december jl. was er weer het Sint Nicolaas - feest van de groep “Actief 
Bewegen”. De Sint kon zelf niet aanwezig zijn omdat hij alweer naar Spanje was vertrokken. 
Aan de leden was gevraagd een cadeautje tussen de 3 en 4 euro mee te nemen, voorzien 
van een gedicht. Bij binnenkomst moest je het pakje op tafel onder een kleed leggen.  
Om 9 uur kon het feest beginnen. Alie had briefjes met onze namen erop in een schaaltje 
gedaan. De eerste mocht een briefje pakken en geven aan degene wiens naam erop stond. 
Die moest dan de vraag beantwoorden welke aan de binnenkant van het briefje stond en dan 
een pakje van de tafel pakken. Het eerste cadeau was voor Sjoerd en zorgde direct al voor 
veel lol. Het waren nl. 2 vogeltjes op een stokje die floten als iets of iemand voor hen 
bewoog. De suggesties en adviezen zal ik jullie maar besparen.  
Verder waren er cadeautjes die varieerden van planten, puzzelboekje, kaarsen, een 
pyjamabroek van vaatdoekjes met ruitontdooier en ijskrabber etc. De gedichtjes hierbij waren 
erg leuk.  
Bij de koffie kregen we een heerlijk stuk banketstaaf.  
Het was weer een geslaagd Sint Nicolaas feest. 
 
Een gymnast. 

 
 
 
 
 

Kerstbingo 
 
 
Met veel plezier en goede moed gingen wij op vrijdag 21 december naar de jaarlijkse bingo - 
avond in de Skûle. Zo tegen achten was de zaal al aardig bezet. De vrijwilligers hadden alles 
klaar gezet, het zag er gezellig uit. 
Na een kopje koffie of thee en het uitreiken van de boekjes met bingocijfers, kon het feest 
beginnen. 
Douwe las de cijfers voor en dat deed hij op een goed verstaanbare manier voor alle 
deelnemers. Een ieder was muisstil om vooral geen fouten te maken bij het aanstrepen. 
Tussen de bingo – ronden door kon er gesmuld worden van lekkere salades die door de 
dames verzorgd waren. De complimenten daarvoor! 
Zo rond half twaalf was de laatste ronde gespeeld en ging iedereen huiswaarts, met of 
zonder mooie prijzen. 
 
Annie de Jong 
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Schildersclub “de Skûle. 
 
 
WIST U DAT…. 
 
…. wij zweten, kleuren, verven, koffiedrinken en veel schilderplezier hebben. 
…. zelfs met 2 linker “schildershanden” nog leuke stukjes kunst kunnen worden gemaakt.  
…. er hulp en advies voorhanden is. 
…. er verborgen schilderstalenten in onze wijk rond waren. 
…. dat slechts enkelen deel uit maken van ons cluppie. 
…. we ondertussen ook de prachtigste verhalen te horen krijgen over vroeger en nu. 
…. je veel van elkaar kunt leren!  
…. het goed schilderen is in de Skûle.  
…. Het er ook erg gezellig is!! 
…. er zelfs moppen worden verteld en veel gelachen wordt. 
…. het hier ook heel erg stil kan zijn. 
…. de spreekwoorden en gezegden je om de oren vliegen met ieder zijn eigen uitleg. 
…. men ook komt werken voor een winkel (L…B…..)…. 
…. wij geen Harry van de Sunweb hebben maar wel een Harry als meester -schilder. 
…. ieder zijn vaste stekkie heeft. 
…. de tijd voorbij vliegt op de woensdagmorgen. 
 
Een schilder 

 
 
 
 

 
 

         
 

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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Bloemschikken. 
 
 

We gaan weer een avond bloemschikken organiseren. 
Het is de bedoeling een paasbloemstuk te maken. 

 
Dit doen we onder begeleiding van Foekje de Boer. 

 
U bent van harte welkom op: 

 

woensdagavond 27 maart 
 

We beginnen om 19.30 uur. 
 

De kosten zijn € 15,00 
 

Opgave voor 18 maart bij: 
 

Grietje van der Schaaf. 
tel. 520009 

of  
per e-mail: apvanderschaaf@kpnplanet.nl 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
De mozaïekgroep begint op 20 februari om 19.30 uur met het tweede deel van dit 
seizoen. Dit deel bestaat uit 5 avonden.  
Als je belangstelling hebt en ook wilt meedoen neem dan contact op met:  
 

Doetie Groen (Tel. 0512 540473).  
 

Het is een gezellige actieve bezigheid en moeilijk is het niet. 
Het mozaïeken is op woensdagavond. 
 
P.S. 
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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     Schaatsen voor alle leeftijden      
 

Als er geen natuurijs ligt gaan we op 
dinsdag 19 februari 2013 

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:    € 3,90 
 vanaf 13 jaar:    € 7,30 

65+ :     € 5,40 
 Niet schaatsende toeschouwers € 1,30 (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 16 februari 2013 opgeven 
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 dinsdag 19 februari 2013 ++++++ 

=================================================================== 
 
Naam:   ........................................... 
 
Adres:   ........................................... 
 
Tel:   .: .. .. .. .. ..  
 
Geeft zich  wel/niet op als chauffeur/begeleider 
 
Schaatsdeelnemers   ...........,  ............,  .............., ............., 

Contactpersonen voor de activiteiten 
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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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