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wordt de automatische betaling door
onze penningmeester stopgezet.

Het lidmaatschap gaat in of wordt opgezegd
per half jaar, vanaf 1 jan. en 1 juli
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Beste Singelsleden,

Voor u ligt de eerste singelkrant van het nieuwe jaar, we zijn
inmiddels zo’n 9 weken onderweg. Nog even en het seizoen
2013/2014 zit er alweer op.
Ik weet dat velen van jullie reikhalzend uitkijken naar een lange
warme zomer om snel de afgelopen maanden weer te
vergeten. Helaas voor sommigen konden de schaatsen in het
vet blijven, voor anderen kon het niet snel genoeg voorbij zijn.
Na de kerstbingo in december, de nieuwjaarsreceptie op 4
januari, de vele plakken in Sotsji, een veel te korte voorjaars
vakantie en te hoge eindafrekening van de energieleverancier
is het nu tijd aangebroken voor de krokussen en de
voorjaarsschoonmaak.

Voor de krokussen hoeven we niets te doen, voor de
voorjaarschoonmaak krijgen jullie bij deze allemaal de
uitnodiging om op 15 april om 19:00 samen met al die andere
vrijwilligers de Skule er weer spik en span uit te laten zien.
Klaar voor weer een jaar vol activiteiten.

Wat mij rest is een kort voorstelrondje, mijn naam is Kees
Zijlstra, na jaren Anske Aptekerstraat zijn we 2 jaar geleden
verhuisd naar de Zuiderhogeweg, vader van 4 dochters en
opvolger van Folkert. Folkert heeft na jaren trouwe dienst
tijdens de vorige ledenvergadering aangegeven iets rustiger
aan te willen vwb de redactie van de buurtkrant. Aan mij de
schone taak om een waardig opvolger te zijn, het zal niet
eenvoudig worden.
Tot zover deze “Van de redactie”
Kees

Jaargang 32 - 4
nr. 196

Kopij voor de volgende Singelkrant is van harte
welkom en moet uiterlijk 22 april 2014 in het
bezit van de redactie zijn!!
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Van de bestuurstafel.
Het mag officieel al lang niet meer, maar in de eerste krant van dit jaar wil het bestuur al hun
leden , die niet op de nieuwjaarsreceptie zijn geweest, een voorspoedig en vooral gezond
2014 wensen!
De kerstbingo en vooral de nieuwjaarsreceptie werden weer goed bezocht en met de muziek
van “Sadwaande” erg gezellig. Foto’s van de nieuwjaarsreceptie zijn te bekijken op de
website en in een korte impressie elders in deze Singelkrant.
Het schaatsen op Thialf in de kerstvakantie was wat minder succesvol want er gingen maar
3 kinderen mee. Er is nog een herkansing in de voorjaarsvakantie. Misschien helpen de vele
medailles voor Nederland bij het schaatsen op de Olympische spelen voor wat meer
enthousiasme van onze jeugd.
Ons klusteam heeft de eerste klusjes geklaard, dus het begin is er! Heeft u een klusje en u
krijgt het zelf niet voor elkaar, geef het door en er komt iemand langs om de klus te klaren!
De kunstenaars van onze buurtvereniging gaan binnenkort hun kunstwerken tentoonstellen
in de Skûle, zodat u eens kunt komen bekijken wat er allemaal voor moois gemaakt wordt.
Zie de aankondiging verderop in deze krant.
Op 3 april willen we, in samenwerking met Foekje de Boer van de bloemenwinkel in Sunenz,
( Bertilla) weer een bloemschikavond organiseren. Bij voldoende aanmeldingen gaan we dit
doen in Sunenz. Zie de aankondiging in dit krant.
De datum voor de seizoensluiting is dit jaar op zaterdag 10 mei. Verderop in deze krant staat
een uitnodiging hiervoor.
Op onze website is een ideeënbus geplaatst . Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten, laat
het ons weten middels de ideeënbus en wij gaan kijken of het te realiseren is.
Wij wensen u veel plezier bij alle activiteiten!
Het bestuur.
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Bericht van de beheerders
2013 is alweer voorbij en het is alweer tijd voor het eerste bericht in 2014.
De winter valt dit jaar voor ons mee want we hebben nog niet veel sneeuw gehad. Voor de
schaatsliefhebbers is het een winter van niks maar ja ze kunnen altijd nog naar Heerenveen
of Groningen.
De bingo op 20 december was weer gezellig en er gingen weer veel leden met leuke prijsjes
naar huis. Er zijn de afgelopen jaren wel eens meer leden geweest.
Onze “bingomeester” Douwe Boonstra deed het weer prima maar moest na de pauze
worden vervangen omdat zijn stem niet meer goed functioneerde.
Hij werd spontaan vervangen door Akke Nicolai en dit ging ook uitstekend.
Dus voorlopig zitten we niet zonder “bingomeester(es)”.
Onze nieuwjaarsreceptie werd dit jaar goed bezocht door de leden en was zeer geslaagd.
De muziek “Sadwaande” had de sfeer er goed in en iedereen bleef daarom zitten tot in de
late uurtjes.
We doen als beheerders weer een oproep om samen de Skûle schoon te maken en wel op
dinsdagavond 15 april 2014. We hopen dat er net als de vorige keren weer een aantal leden
zijn die ons willen helpen.
Verder is er niet zoveel te melden behalve dat er verkiezingen op komst zijn en de Skûle
weer een stemlokaal wordt. (19 maart gemeenteraadsverkiezingen en 22 mei Europese
verkiezingen).
Als er onverwacht nieuws is komt dit op onze site te staan dus kijk geregeld op
www.buurtverenigingdesingels.nl .
De beheerders.
P.S. Onze oproep voor nieuwe volleyballers heeft 1 nieuwe speler opgeleverd maar helaas is
die de tweede avond al geblesseerd geraakt. (We wensen hem beterschap en hopen dat hij
snel weer terugkomt)

5

Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd.
Op 16 januari was het de eerste keer van het handwerkcafé in het nieuwe jaar. Wij hadden
er zin in en gingen op tijd naar de Skûle om alles klaar te zetten voor de jeugd. De werkjes in
de vensterbank op alfabet, dan kunnen de kinderen als ze binnen komen gelijk aan de slag.
Even voor half vier kwamen de eersten al binnen. Floor wilde graag een hartje borduren voor
op het beertje van haar oma, die beertjes spaart. De kerstmuts kon nu af van de beer, het
hartje kon op zijn buik genaaid worden. Het lukt haar aardig, het is al weer klaar als zij naar
huis gaat. Het punniken blijft een lastige klus, voor de beginnelingen, de lusjes vliegen er
telkens weer vanaf. Maar met behulp van Plonie of Gré is de schade weer snel hersteld. En
zo is toch het eerste stukje van het gelukspoppetje klaar. Nu het volgende stukje nog. Dan
wordt ineens ontdekt dat men met wol een koordje kan draaien aan een tasje. Dus het
gevolg was dat iedereen een koordje moest draaien, vele gingen met een koordje naar huis
voor in het haar of aan een sleutelhanger. Jermo is klaar met het borduren en helpt mooi
mee met het draaien van de koordjes. Sommige kinderen hebben geen zitvlees en moeten
ook nog even glijden over de gladde vloer. Wat voor de vloer wel goed is, die wordt dan mooi
schoon, maar je broek niet. De figuren op de kussens krijgen al vorm, ik ben benieuwd naar
het resultaat. Het is tijd, de kinderen worden gehaald, eerst nog even de stoelen en de tafels
op hun plaats, fijn dat de kinderen ons daarbij willen helpen.
Kasper en Gré Bruens

Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen
Op donderdag 7 januari was het eerste handwerkcafé in het nieuwe jaar. Vandaag hebben
wij uiltjes gemaakt. Eerst de nieuwjaarswensen uitgewisseld en daarna aan de slag. Er
kwamen twee patroontjes op tafel. Eerst de patroontjes uitknippen en dan de stofjes voor het
lijf. De ogen van vilt en de snavel en de bodem. Het is een mooi gezicht al die verschillende
kleurtjes. Het eindresultaat was echt de moeite waard. Gezellig de koffie of thee met een
cafe noir van Wieke als traktatie. De tijd vliegt om en aan alle leuke dingen komt een einde.
Alles weer opgeruimd en afgewassen; om half tien weer op huis aan.
PS: Ik had de naairol van mijn moeder meegenomen die zij gemaakt had voor haar examen
van de “Ensaid” opleiding. Dit is een opleiding voor coupeuse, de naairol is gemaakt als
examenwerkstuk met alle werkjes er op. De dames vonden het geweldig en dan te
bedenken dat mijn moeder +/- 15 jaar oud geweest moet zijn. Al die verschillende
technieken, knap hoor, best bewonderenswaardig.
Gré Bruens
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Seizoensluiting 2013 - 2014
Wat gaan we doen?
We gaan een bezoek brengen aan:

Museum Canadian Allied Forces
1940-1945
http://www.canadianalliedforces.com
Ulgersmaweg 51
Groningen
Het museum geeft ons een indruk hoe Noord - Nederland is bevrijd
door de Canadese troepen.
Wanneer:

Zaterdag 10 mei 2014

Vertrek:

13:00 uur vanaf “de Skule”

Terugkomst:

+/- 17:00 uur

Voor wie:

Jong en oud, als je lid bent
( kinderen tot 12 jaar uitsluitend onder begeleiding)

Wat:

Rondleiding onder begeleiding en
koffie/thee met gebak.

Opgave:

Voor 1 mei 2014

Bij:

Nico Harens, Jansoniusstraat 38 of
via de mail njharens@hetnet.nl

Vervoer:

Eigen vervoer (carpoolen)

-------------------------------------

------------------------------------

Ik ga/wij gaan op zaterdag 10 mei 2014 mee naar:
Museum Canadian Allied Forces 1940-1945
Naam:……………………………………. Aantal personen………………………
Adres:………………………………….... E-mailadres: …………………………..
Opgavestrook bezorgen bij bovenstaand adres
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Bloemschikken
Op donderdag 3 april gaan we, bij voldoende aanmeldingen,
bloemschikken bij Foekje de Boer in “Sunenz” ( Bertilla)
We beginnen om 19.30 uur en de kosten zijn 15 euro.
Aanmelden vόόr 27 maart bij
Grietje van der Schaaf op telefoonnummer: 0512-520009
of per mail: apvanderschaaf@kpnplanet.nl

Zoals bij velen bekend is wordt er in de Skûle veel georganiseerd.
Zo wordt er iedere woensdagmorgen geschilderd, eens per maand is er handwerkcafé voor
volwassenen en daarnaast zijn er ook een aantal avonden voor de mozaïekers.
We gaan zondagmiddag 30 maart een tentoonstelling organiseren waarin de verschillende
groepen laten zien wat er zoal is gemaakt.
Misschien krijgen hierdoor nog meer leden zin om mee te doen aan bepaalde activiteiten.
Meer informatie over en foto’s van de activiteiten kun je op onze site vinden.
(www.buurtverenigingdesingels.nl)
Ook zijn er muzikanten aanwezig en kan er meegezongen worden als je dit leuk vindt.
Alle leden zijn welkom en vanaf 15.00 uur staat de koffie of thee klaar.
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Weerbaarheidstraining voor ouderen
Bent u 65 jaar, iets jonger of iets ouder mag ook, man of vrouw en voelt u zich
wel eens onveilig?
Geef u dan nu op voor weerbaarheidstraining en vergroot zo uw mentale en
fysieke weerbaarheid.
Naar aanleiding van vragen/opmerkingen van oudere leden willen we nagaan of
er voldoende belangstelling is voor een weerbaarheidstraining.
Daarom willen we een introductie ochtend houden om informatie te geven over
deze training.
De introductie ochtend is op dinsdag 11 maart en
start om 10:00 uur tot +/- 11:30 uur in de Skule.
Deze introductie is geheel vrijblijvend en kost niets.
Bij voldoende animo kunnen we met de training starten op:
Donderdag 13 Maart van 10:00 tot +/- 11:30
de kosten zijn dan € 2,- p.p. per les incl. koffie/thee.
De cursus duurt +/- 10 lessen.
Wilt u zich wel graag aanmelden voor deze training maar kan u niet op de
introductie ochtend komen of heeft u nog vragen neem dan contact op met:
Alieka Tuinstra
06-15588582
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ZATERDAG 22 MAART ORGANISEERD DE JEUGDCOMMISSIE EEN GRANDIOZE

In de Skûle voor de basisschool jeugd van 19:00 tot 21:00.
DJ Eric en zijn posse hebben er weer zin in. Jullie ook?
Voor meer info kijk op onze Facebook pagina.

Help mee met de

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

woensdag 15 april vanaf 19.00 uur
Aanmelden bij:
Anne Groen (tel. 540473)
of
Harm Akkerman (tel. 510859
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Creatieve avond
Wat gaan we doen?
We versieren een houten tuintegels met spiegels, fietsbanden, schelpen,
kunstbloemen en nog veel meer.
Leuk voor buiten aan de muur/schutting, voor op het balkon of gewoon voor
binnen.
De creatieve avond is op woensdag 12 maart van 19:30 tot +/- 22:00 uur in de
Skule.
De kosten zijn € 12,50 incl. koffie/thee.
Ben je creatief of juist helemaal niet, het maakt niet uit, ik help graag mee.

Kom doe mee!
Ook heb ik zelf tuintegels gemaakt voor de verkoop. Ze kosten €12,50.
Informatie en opgave bij Baukje Tuinstra tel. 0512-530833
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Actief bewegen 55+
HERHAALDE OPROEP
Hallo mannen, waar blijven jullie nu????
Bewegen is goed voor lijf en leden.
Wie wil er nu niet mee gymmen met 15 mooie Friese vrouwen.
Onze 3 mannen kunnen maar uitzoeken.
En het is bij ons nog gezellig ook.
Het Sinterklaas feest is al weer even geleden.
En je wilt niet weten wat er daarna allemaal is gebeurt.
Of wil je dat wel weten??
Kom dan rekken en strekken
Voor de prijs hoef je het niet te laten.
€7 per maand en gratis koffie met koek (0% vet natuurlijk)
Tot ziens op ACTIEF BEWEGEN 55+ op vrijdagmorgen om 9 uur

Alie Jongsma
P.S. Vrouwen zijn natuurlijk ook welkom.

OPROEP
Buurtgenoten,
Zoals u misschien weet is er sinds kort een centrum voor jeugd en gezin in
Smallingerland.
Dit bracht mij op het idee om eens te peilen of er in onze buurt belangstelling is voor
een te vormen groep van ouders die samen over het ingewikkelde proces van
opvoeden wil praten.
Niet om kritisch naar elkaar te zijn maar met hints en tips van elkaar te leren onder
het genot van een kop koffie.
Eventueel is er de mogelijkheid om een spreker uit te nodigen.
De buurtvereniging wil ons buurthuis hiervoor beschikbaar stellen.
Vind je dit een interessant onderwerp geef je dan op, op onderstaand adres.

Libbe van Es
libbevanes@kpnmail.nl

12

13

Verjaardagen
Maart
3
5
9
19

Yannick Beijaard
Djimmer Ketelaar
Thom van Balen
Jesse Kamans

April
9
12
16
17
28

Sven Luters
Bjorn Rinsma
Chris de Jong
Elena Boeringa
Judith Merk

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!!!!!
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Contactpersonen voor de activiteiten
In “de Skûle”
Agenda, afspraken
Kaarten
Sjoelen
Dansen
Actief bewegen 55+
Handwerkcafé
Bingo
Diversen
Creatief
Schilderen
Borduren
Mozaïeken

Hr. A. Groen / Hr. H. Akkerman
Mw. G. Dijkstra / Mw. B. Tuinstra
Mw. G. Rodenburg
Mw. G. van der Schaaf
Fam. W. Jongsma
Fam. K. Bruens
Bestuur
Hr. L. van Es
Mw. Y. Combee
Hr. K. Bruens
Mw. C. van der Kuip
Mw. D. Groen

tel 540473 / 510859
tel 355470 / 530833
tel 513056
tel 520009
tel 521026
tel 511228
tel 532030
tel 532030
tel 510917
tel 511228
tel 532030
tel 540473

Jeugdwerk
Algemeen
Disco
Kinderspul
St.Maarten
Vissen
Schaatsen

Nienke van Es
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Hr. L. Rodenburg

tel 0648568465

tel 513056

Sport
Algemeen
Volleybal

Hr. L. van Es
Hr. A. Groen

tel 532030
tel 540473

Rommelmarkt
Algemeen

Bestuur

tel 532030
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Activiteiten
MAART
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
17
18
20
20
21
24
25
26
27
28
31

Sjoelen
Handwerkcafé volwassenen
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Klaverjassen
Mozaïeken
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen
Mozaïeken
Handwerkcafé jeugd
Volleybal
Actief bewegen 55+
Klaverjassen
Mozaïeken
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen

19:30
19:30
09:00
20:30
09:00
19:30
19:30
09:00
20:30
09:00
19:30
19:30
15:00
20:30
09:00
19:30
19:30
09:00
20:30
09:00
19:30

01
02
03
07
09
10
11
14
15
16
17
17
18
23
25
30
24

Handwerkcafe volwassenen
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Klaverjassen
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen
Grote schoonmaak de Skûle
Schilderen
Handwerkcafe jeugd
Volleybal
Actief bewegen 55+
Schilderen
Actief bewegen 55+
Schilderen
Volleybal

19:00
09:00
20:30
09:00
19:30
09:00
20:30
09:00
19:30
19:00
09:00
15:00
20:30
09:00
09:00
19:30
09:00
20:30

01
02
05
08
09
15
16
22
23
30

Volleybal
Actief bewegen 55+
Klaverjassen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Volleybal
Actief bewegen 55+
Volleybal
Actief bewegen 55+
Actief bewegen 55+

20:30
09:00
19:30
20:30
09:00
20:30
09:00
20:30
09:00
09:00

APRIL
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 04
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
MEI
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

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

16

