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Beste Singelsleden. 
 
 
De zomer is in aantocht, dus stoppen de activiteiten van onze 
buurtvereniging voor een aantal maanden. Dit is dus de laatste 
Singelkrant van het seizoen 2012 – 2013. 
Ik voorspel een hele goede zomer. Tot nog toe is het weer niet 
al te best, veel te koud. Het lijkt wel herfst. Als het gemiddeld 
moet kloppen krijgen we nog een mooie inhaalslag voor wat de 
temperatuur betreft. 
Als ik dit schrijf zijn we net terug van 14 dagen vakantie op 
Texel. In plaats van korte broek en poloshirt werd het dikke trui 
en winterjas. Gelukkig hadden we een goede kachel in ons 
gehuurde onderkomen, en het verbruikte gas hoefde niet apart 
te worden afgerekend. 
Tijdens onze afwezigheid ontstond er wel een mini “Tornado 
Alley” in onze buurt. Uit de verhalen uit de buurt heb ik 
begrepen dat er tijdens een felle bui een kleine windhoos over 
onze huizen trok. Resultaat was een aantal beschadigde 
daken, open gerukte balkondeuren en een”schelpendeksel” 
van een zandbak, van buren 3 huizen verderop, dat door de 
lucht vloog tot in onze tuin. Je zult hem maar tegen komen. De 
schade was gelukkig vele malen kleiner dan die in de “Tornado 
Alley” in Noord Amerika een poosje geleden. 
 
Mag ik u vooral attenderen op de aangekondigde 
seizoensluiting op 8 juni. Het bestuur heeft er dit jaar voor 
gekozen u een gratis bezoek aan Museum Canadian Allied 
Forces 1940 – 1945 in Groningen aan te bieden. Hopelijk krijgt 
u dit stukje nog voor de sluitingsdatum voor de opgave van  
1 juni te lezen. Er kunnen nog wel wat mensen mee. Ook na 1 
juni kunt u volgens mij nog wel een poging wagen bij Nico 
Harens. 
 
De seizoensverslagen van de activiteiten zijn nog lang niet 
allemaal ingeleverd. Vandaar een wat dunne Singelkrant dit 
keer. Ik wil de contactpersonen oproepen in de komende tijd 
nog voor een verslag van hun activiteiten te zorgen, zodat we 
die in het komende septembernummer kunnen plaatsen. 
 
Ik wens u een goede zomer en een plezierige vakantie toe, 
veel leesplezier en tot ziens in september. 
 
 
Folkert 
 
 
 

Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte 
welkom en moet uiterlijk 12 augustus in het bezit 
van de redactie zijn!! 
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Bestuurstafel, juni 2013 
 
 
Juni 2013, we gaan zo langzamerhand aan de zomer en aan vakantie denken. Alleen nog 
maar denken want de natuur is nog niet zo ver. Het is nog veel te koud om in de 
vakantiestemming te komen. 
Onze buurtvereniging werkt toe naar het einde van het seizoen. Met het stoppen van de 
gymclub voor 55 - plussers zijn alle vaste activiteiten in de Skûle voor dit seizoen gestopt. 
 
Er staat nog 1 activiteit voor dit seizoen op de agenda en dat is de seizoensluiting op 
zaterdagmiddag 8 juni. Zoals u in de aankondiging in de vorige Singelkrant heeft kunnen 
lezen wordt er een bezoek aan “Museum Canadian Allied Forces 1940 - 1945” in Groningen 
georganiseerd. Tot nu toe zijn er nog maar weinig leden die zich bij Nico Harens hebben 
aangemeld. 
 
Als volgende stap in het wordingsproces van het Buurtklusteam is een artikel verschenen in 
de Breeduit van 2 mei jl. In het artikel werd door initiatiefnemer Nico Harens de bedoeling en 
de voorgestelde werkwijze uitgelegd. Het stukje werd vergezeld door een foto van Nico en 
onze voorzitter Libbe van Es. 
Tot nog toe hebben 6 buurtgenoten belangstelling getoond als vrijwilliger voor het klusteam. 
 
Traditiegetrouw begeleidt het jeugdbestuur in de laatste week van de schoolvakantie weer 
het kinderspul in onze buurt. Vanaf dinsdag 13 augustus zijn er dan weer allerlei activiteiten 
in en rond de Skûle. Hopelijk wordt het een droge en zonnige zomerweek. 
 
Het seizoen 2013 – 2014 start officieel met de Open Dag met Rommelmarkt op  
zaterdag 7 september. Buurtgenoten die hierbij willen helpen kunnen zich tot een week voor 
de Open Dag opgeven bij Libbe van Es. 
 
Het bestuur wil de mogelijkheden van het oprichten van een “(Pop)koor” gaan onderzoeken. 
Een oproep hiervoor vindt u verderop in deze Singelkrant. Zingen is gezond dus meldt u aan. 
 
Als laatste nog een aantal datums van enkele vaste eenmalige activiteiten in het volgende 
seizoen die u alvast in uw agenda kunt zetten. 
 Rommelmarkt      7 september 
 Algemene ledenvergadering  12 november 
 Kerstbingo    20 december 
 Nieuwjaarsbijeenkomst    4 januari 2014 
 
Maar na de seizoensluiting is er even rust binnen onze buurtvereniging. Hopelijk kunnen we 
genieten van een mooie zomer en kunt u, ondanks de crisis, uw vakantie vieren zoals u 
graag wilt. 
Graag tot ziens bij de laatste activiteit van dit seizoen of de start van het volgende seizoen 
 
 
Het bestuur. 
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Vanuit de Skûle. 
 
 
Dit is alweer het laatste verslagje van seizoen 2012/2013 voor de Singelkrant.  
In dit seizoen werden de activiteiten weer met veel animo gevolgd door de leden.  
We gaan volgend seizoen weer door met de huidige vaste activiteiten. 
 Als er leden zijn die nog nieuwe activiteiten zouden willen, kom dan met ideeën. 
Dan bekijken we of het mogelijk is en wanneer. 
Op maandagavond 11 maart tijdens het sjoelen is de fiets van G. Rodenburg door iemand 
meegenomen terwijl de fiets wel op slot stond.  
Waarschijnlijk is de fiets meegenomen door iemand met een auto maar niemand heeft 
gezien hoe dit gebeurd is. 
We raden onze leden aan lopend naar de activiteiten in de Skûle te komen of je fiets te 
verbinden aan een andere fiets door middel van een kabelslot. Want 2 fietsen meenemen is 
veel moeilijker dan 1. 
 
Op 17 april is de Skûle weer door een aantal vrijwilligers schoongemaakt. 
Er waren naast het bestuur en de beheerders 5 vrijwilligers en we hadden de schoonmaak 
met z’n allen weer vlot voor elkaar. 
 
Het is de bedoeling om op 7 september weer een rommelmarkt bij de Skûle te houden en we 
rekenen weer op genoeg vrijwilligers net als de vorige keer. 
 
Verder zijn er dit seizoen weinig schokkende dingen gebeurd in de Skûle. 

We wensen alle leden van de buurtvereniging een mooie zonnige vakantie toe. 

 
 
De beheerders 
 

 
 

Zo maar een gedicht. 
 
 

het vogelhuis 
bij mijn huis 

kreeg bezoek 
van een koekoek 
zij legde haar ei 

stiekem er bij 
na drie weken een vreemd geluid 

zes piepten het uit. 
één riep roekoe 
één, tot nu toe 

 
Bert Hendriks 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 
 
 
Donderdag 18 april was het laatste handwerkcafé voor de jeugd.  
Buiten stormde het dat het een lust was en de jeugd had ook een tik van de storm 
meegekregen. Wij hadden al maatregelen genomen door tijdig hulptroepen op te roepen. 
Corry v.d. Mey en Petra Travaille kwamen ons deze keer helpen.  
Deze keer hebben we bewust geen nieuwe ideeën bedacht om door de kinderen te laten 
maken omdat de kinderen graag komen om het werkje waar ze mee bezig waren af te 
maken. Gelukkig dat wij dat van te voren zo gepland hadden.  
Er kwamen deze middag weer de nodige oude gezichten, maar ook weer een nieuwe ster. 
Breien dat is het. De jongens wilden het ook leren en zo ontstond er in het handwerkcafé een 
breicafé. In een hoek van de zaal, daar zaten ze dan de dames en de heren, zes in getal. 
Een van hen zei: “Goh, het lijkt wel een breicafé”. En dat was het ook, gezellig babbelende 
jongeren met breipennen. Wij vinden dat heel moedig, want het is best lastig om de steken 
op je pen te houden. Het tafeltje met de bierpinten ontbraken, maar het was reuze gezellig. 
Twee andere jongens vulden hun kussentje en daarna naaiden zij het kussentje dicht. O ja 
de punt van de naald is wel scherp, bloed aan de vinger, maar het leert snel hoor. De draad 
weer in de naald, hier en daar een steek op halen, leren vingerhaken, je probeert het maar, 
wij zullen je er bij helpen.  
De limonaderonde kwam ook nog even langs, even tijd voor een babbel en dan weer snel 
verder. Het was zo weer half vijf, tijd om de spullen op te ruimen.  
Corry en Petra hartelijk bedankt voor jullie hulp.  
Op 19 september gaan we weer beginnen aan een nieuw seizoen, dan is er weer een 
handwerkcafé voor de jeugd.  
We zien naar jullie uit, maar eerst maar fijn vakantie vieren. 
 
Gré en Kasper Bruens 
 
 

 
 
 

Nieuws uit het handwerkcafé voor volwassenen. 
 
 
Op 2 april was de laatste bijeenkomst van dit seizoen, wij waren met z’n zessen.  
Ik vertelde van het geurzakje wat wij meegenomen hadden vanuit Madeira.  
Eerst maken we een klein cadeautje. Iedereen krijgt een zakdoekje. Door dit scheef te 
vouwen ontstaat er een zakje. Twee stukje zeep met de vorm van een hartje er in knopen en 
zo ontstaat er een leuk cadeautje.  
Nu gaan we aan de gang met ons geurzakje. Voorbeelden zijn er te over. Velen werken met 
een strijkpatroontje waarna er op geborduurd wordt met steelsteekjes, of wat je zelf leuk 
vindt. Iedereen was die avond druk aan het borduren, maar er was ook tijd voor een kopje 
koffie of thee.  
De aanwezigen mogen de werkjes thuis afmaken, ik ben benieuwd. 
 Het werd een gezellige avond, 
Plonie bedankte mij aan het eind van de avond voor mijn inzet in het afgelopen seizoen en 
overhandigde mij namens alle dames een bloemenbon. Heel leuk, deze waardering. Bedankt 
allemaal!  Op 1 oktober starten wij weer met het handwerkcafé voor volwassenen. Tot dan. 
 
Gré Bruens 
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Klaverjassen 
 
 
Aan mij nogmaals de eer om een verhaaltje te schrijven over hoe leuk het wel niet is om één 
keer in de 2 weken te klaverjassen. Nou ik kan ronduit zeggen dat het erg gezellig is! Echt de 
moeite waard om af en toe de “strijd” aan te gaan om weer een prijs in de wacht te slepen! 
Want alle keren doet Baukje haar uiterste best om leuke, lekkere prijzen beschikbaar te 
stellen. Een heel karwei iedere keer! Baukje, hiervoor bedankt namens iedereen.  
Het was in ieder geval weer een mooi seizoen. Ook al zie je soms om je heen verhitte 
gezichten, omdat de één van de ander vindt dat hij het toch net even iets anders had moeten 
doen! Maar ja, we hebben allemaal onze eigen manier van kaarten en dat moet natuurlijk 
gerespecteerd worden en gelukkig gebeurd dat ook.  
Helaas hebben we de finale alweer bereikt. Tot zijn grote verrassing is Gerard de kampioen 
van het seizoen! Geweldig Gerard, gefeliciteerd!  
Natuurlijk mochten de “ballen” van Baukje niet ontbreken! Heerlijk met pindasaus. Het was 
voor Baukje weer een middag ballen draaien! Maar het was de moeite waard.  
Helaas ontbraken er wel een aantal mensen, waaronder Nico, ook een prijswinnaar van het 
seizoen. Hij zal zijn prijs nog in ontvangst nemen zodra hij terug is van vakantie.  
Ja, voor een aantal mensen onder ons is de campingtijd weer aangebroken, dus het werd tijd 
om te stoppen met klaverjassen.  
Mocht iemand inmiddels zin gekregen hebben in klaverjassen…….. er is nog plaats voor een 
aantal personen die 1x per 2 weken een gezellige kaartavond op maandag willen beleven. Ik 
zou zeggen, kom eens kijken, het is gewoon bere gezellig.  
Inmiddels heb ik vernomen dat er in september al 2 nieuwe kaarters bij komen dus dat begint 
weer goed, want hoe meer zielen…..!! En moeilijk is het niet! Het is voor iedereen te leren! 
Dus tot in september 2013. In de agenda van de Singelkrant verschijnt de datum van de 
eerste klaverjasavond, dus opletten. Ik wil iedereen een heerlijke zomer toewensen. Wel af 
en toe eens klaverjassen….! 
Tot kiekes! 

Trea Zijlema             
 

 

Erelijst 2012 – 2013 
Plaats Totaal Naam 

1 71401 Gerard 

2 71389 Baukje 

3 71055 Nico 

4 70614 Sjoerd 

5 70561 Willem 

6 70176 Henk 

7 69786 Trea 

8 69433 Elle 

9 68602 Jisk 

10 67627 Sale 

11 67542 Johan 

12 67273 Tinie 

13 67018 Jan S 

14 66944 Sjerp 

15 66835 Carien 

16 66293 Gretha 

17 65998 Dicky 

18 65901 Janneke 

19 65327 Jan H 

 
 
 
 
 
 
 
Deze uitslag werd bereikt na  
16 speelronden. 
 
U ziet dat er 19 spelers op de lijst staan. 
Gelukkig konden we een beroep doen op 
enkele mensen om in te vallen, zodat er 
niet te veel mensen stil hoefden te zitten.  
 
 
De telmeester. 
 
 
 
 
 



Dansen 
 
 
Net als vorig seizoen hebben we weer heerlijk gedanst. Enkele paren waren om 
verschillende redenen afgehaakt en een viertal nieuwe paren deden hun entree. Daar 
sommigen al jaren onder leiding van Alina dansen en de nieuwkomers voor het eerst de 
danspasjes van Alina zouden gaan beoefenen moest er een eenheid gecreëerd worden en 
dat werd bereikt door “de beginners” een half uurtje eerder te laten beginnen. Beginners 
tussen aanhalingstekens want enkelen van hen hebben al een jarenlange staat van dienst. 
Persoonlijk kwam ons dat goed uit want na een dag werken en aan het eind van de dag de 
maag nog tevreden moeten stellen plus een persoonlijke poetsbeurt en de afwas aan kant 
dan is 8 uur best vroeg, althans dat is onze ervaring.  
 
Maar altijd staat in de Skûle bij binnenkomst de koffie/thee klaar. En na dit opkikkertje gaan 
we er dan tegenaan.  
Eens was er een danser nog niet helemaal tevreden over zijn resultaten en zette de 
danspasjes van de juf op film. Alina danst net zo goed als heer dan als dame alleen heeft ze 
wat moeite met links en rechts. Dat is vooral lastig wanneer ze als navigator de weg moet 
aangeven aan bv. haar man die chauffeert . Nu je kunt je hierbij wel iets voorstellen althans 
wanneer je Alina kent. Tijdens het dansen gaf dit euvel alleen maar wat hilarische 
momenten. De film is dus gemaakt en gezien de resultaten een aanradertje.  
We gingen weer met sprongen vooruit en aan het eind waren we zeker weer op hetzelfde 
nivo als vorig seizoen, nee zelfs nog verder. Maar het lastige is dat we dit nivo zeker een half 
jaar moeten vasthouden vanwege de zomerstop en daarom is trainen zo nu en dan zeker 
nodig. Gelukkig zijn deze mogelijkheden er tijdens open dansavonden in Drachten zodat we 
de quickstep, Engelse wals, rumba, tango, chachacha etc. nog even kunnen oefenen.  
 
De heren kregen afgelopen seizoen ook nog een lesje in leiding geven en de dames in het 
zich laten leiden door de zoon van Alinea die ook een zeer getalenteerde danser is. Dat was 
zeker nodig daar op de dansvloer de emancipatie soms te ver was doorgedrongen en was 
het voor sommige heren/dames daardoor af en toe lijden.  
Maar over het algemeen heerste er een gezellige sfeer met een pauze voor een 2e kop koffie 
en na afloop even lekker nagenieten met een hapje en een drankje en een sociaal praatje. 
Een voordeel is dat ondanks dit feestelijk afsluiten iedere keer, dankzij het dansen het 
gewicht op peil is gebleven en gingen er zelfs wat extra pondjes vanaf  
De slotavond was extra feestelijk. 
 
 
Freek en Gena  
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 


