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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 

 
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 

 
Anne Groen 

Tjalling Wagenaarstraat 23  tel. 540473 
 

Harm Akkerman 
Hopperus Bumaperk 20  tel. 510859 

 

 

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. 

  
 

 
 
 

 
 

file:///C:/De%20Singels/Krant/2011/Februari/libbevanes@kpnmail.nl
mailto:ycombee@upcmail.nl
file:///C:/De%20Singels/Krant/2011/Februari/g.jansema2@hotmail.com
mailto:Groen202@zonnet.nl
mailto:apvanderschaaf@kpnplanet.nl
mailto:nienke_van_es@hotmail.com
mailto:k.zijlstra@eurlicon.nl
mailto:ycombee@upcmail.nl
file:///C:/De%20Singels/Krant/2011/Februari/g.jansema2@hotmail.com


 

 

 3 

 

 
Inhoudsopgave 
 
 
 

Van de redactie. .................................................................................................... 4 
Beste Singelsleden, ............................................................................................... 4 
Van de bestuurstafel. ............................................................................................ 5 
Bericht van de beheerders. .................................................................................... 6 
Voorjaarsschoonmaak de Skûle .............................................................................. 7 
Aankondiging voorlichtingsavond Zorg .................................................................... 8 
Dansen. ............................................................................................................... 8 
Koffieochtend. ...................................................................................................... 8 
Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd. ...................................................... 9 
Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen. ................................................. 9 
Back to the 60”s party ......................................................................................... 10 
Actief bewegen 55+ ............................................................................................ 11 
Verslag schaatsen voor leden en kinderen van leden van BV ‘de Singels’ .................. 11 
Vooraankondiging WMO voorlichtingsavond. ......................................................... 12 
Seizoensluiting .................................................................................................... 13 
Verjaardagen. ..................................................................................................... 14 
Contactpersonen voor de activiteiten .................................................................... 15 

       Agenda…………………………………………………………………………………………………….…..16 

 
 
 

 
                                                                                   ZATERDAG  28 MAART 20:30 
                                                                                          BACK TO THE SIXTIES PARTY 
                                                                                          IN DE SKÛLE  
 



 

 

 4 

Van de redactie. 

Beste Singelsleden, 

 
Na de kerstbingo en het schaatsen in december, de nieuwjaarsreceptie in januari, is het nu tijd 
om de winter achter ons te laten en met frisse moed het nieuwe jaar in te gaan. Een nieuwe 
lay-out van uw Singelkrant, naast de gebruikelijke- het komende jaar een aantal bijzondere 
activiteiten. 
 
Naast alle reguliere activiteiten staan er een aantal bijzondere op het programma. Noteer deze 
alvast op de kalender. 

 18 februari, voorlichtingsavond Zorg in de Skûle. 
 28 maart, back to the 60’s party 
 21 april, grote schoonmaak de Skûle 
 5 juni, de seizoen sluiting met de Piipegaeltsje Sjongers uit Rottevalle en grote 

buurt barbecue. 
 
De “Back to the 60”s” party belooft een spectaculaire avond te worden. Aan alles is gedacht, 
licht, rookkanon en natuurlijk al die hits uit de jaren 60. De zaal is open vanaf 20:30 
  
Om de Skûle weer klaar spic en span te krijgen voor een nieuw jaar vol activiteiten vraag ik 
toch jullie aandacht. Door de beheerders wordt voor de grote voorjaarsschoonmaak een beroep 
gedaan op de gebruikers om samen op 21 april om 19:00 de handen uit de mouwen te steken. 
 
Het seizoen 2014/2015 wordt afgesloten met een optreden van Piipegaeltsje Sjongers en een 
BBQ op 5 juni. 
 
Namens de redactie nogmaals de oproep aan de gebruikers van de Skûle om af en toe een 
stukje voor de krant aan te leveren.  
  
Tot zover deze “Van de redactie” 
 
Kees 
 
 
Jaargang 33 – 4 nr 201 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 16 april 2015 
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Van de bestuurstafel. 

 
Het is al lang “3 koningen” geweest en daarna hoort men geen nieuwjaarswensen meer uit 
te wisselen maar toch wil het bestuur alle leden, die niet op de nieuwjaarsreceptie 
aanwezig waren, een voorspoedig en gezond 2015 wensen. 
Bij de kerstbingo waren iets minder leden aanwezig dan andere jaren maar misschien 
kwam dat ook wel omdat het deze keer een week eerder was dan we gewend zijn.  
De nieuwjaarsreceptie werd door minder leden bezocht dan vorige keer (helaas) maar toch 
was het weer een gezellige avond met muziek van Sjoerd Steegstra. 
Het schaatsen in de Kerstvakantie was deze keer weer een succes en een redelijk aantal 
mensen gingen mee naar de schaatsbaan onder leiding van Lammert Rodenburg. 
Er was een idee aangeleverd via de website om een “gezellige morgen met koffiedrinken 
en bijpraten door de leden van de buurtvereniging met eventueel een vervolg en dan 
misschien iets andere activiteiten daarbij” te organiseren. 
Dit hebben we dinsdagmorgen 20 januari geprobeerd maar helaas was er geen 
belangstelling voor. Dus was dit éénmalig. 
Wat zit er verder in de planning? (let op de aankondigingen is de Singelkrant.) 
 
We proberen in maart een “Back to the sixties” avond te organiseren in de Skûle 
 
 We willen op enkele woensdagavonden : 
1e Een paar buurtzorg organisaties uitnodigen om uit te leggen wat er van deze 
organisaties verwacht mag worden. 
2e Iemand uitnodigen, die iets over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan uitleggen. 
Wanneer heb je recht op bepaalde vergoedingen enz. enz. 
We zijn van plan om dit seizoen af te sluiten op 5 juni met een Barbecue met daarbij 
gezellige muziek.(Shantykoor “de Piipegaelen”). 
Als bestuur hebben we ook even vooruitgekeken naar de toekomst van dit bestuur want 
bijna alle bestuursleden hebben aangegeven dat ze, nadat hun termijn voorbij is, willen 
stoppen. Dus beste leden denk a.u.b. na over een eventuele deelneming aan het bestuur 
van de “Singels”. 
Ook komt er binnenkort een eind aan het beheer van de Skûle omdat de huidige 
beheerders dit niet langer gaan doen. Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om dit 
over te nemen. De huidige beheerders hebben wel aangegeven dat ze de noodzakelijke 
zaken, die nodig zijn voor de activiteiten van de buurtvereniging, nog hoogstens 1 seizoen 
willen uitvoeren maar daarna is het voorbij. Dus als je er voor voelt om beheerder te 
worden meld je dan bij het bestuur (in dit geval Anne Groen). 
Veel plezier bij alle activiteiten! 
 
Het bestuur. 
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Bericht van de beheerders. 

 
2014 is alweer voorbij en het is alweer tijd voor het eerste bericht in 2015. 
Voor onze sportieve schaatsers is het tot nu toe een winter van niks maar gelukkig hebben 
we tot nu maar weinig last van sneeuw. 
 
De bingo op 12 december was weer gezellig en er gingen weer veel leden met leuke 
prijsjes naar huis.  
 
Onze “bingomeester” Douwe Boonstra deed het weer prima. Deze keer voelde hij zich 
prima in staat om de hele avond vol te praten. 
Onze nieuwjaarsreceptie werd dit jaar iets minder bezocht door de leden maar misschien 
was het tijdstip (3 januari) voor een aantal te vroeg. Toch was het weer een geslaagde 
avond.  
 
We doen als beheerders weer een oproep om samen de Skûle schoon te maken en wel op 
dinsdagavond 21 april 2015. 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. (18 maart provinciale verkiezingen). 
 
Als er onverwacht nieuws is komt dit op onze site te staan dus kijk geregeld op 
www.buurtverenigingdesingels.nl .  
 
De beheerders. 
 
P.S. We zijn nog steeds op zoek naar andere beheerders dus als iemand hiervoor voelt 
meld je dan aan a.u.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buurtverenigingdesingels.nl/
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Voorjaarsschoonmaak de Skûle 
 

 

 

        

 
 

Help mee met de 
Voorjaarsschoonmaak van de Skûle 

Het kost je maar 1 avond op: 
dinsdagavond 21 april vanaf 19.00 uur 

 
Aanmelden bij: 

Anne Groen (tel. 540473) 
of 

Harm Akkerman (tel. 510859) 
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Aankondiging voorlichtingsavond Zorg 

 
Zoals u van ons heeft gehoord hebben we al lang het voornemen om een zorg voorlichting 
te organiseren. 
Nu is het zover en op 18 februari kunt u kennis maken met twee zorg aanbieders. 
U bent welkom vanaf 19.45 voor een kopje koffie/thee zodat we rond 20.00 kunnen 
beginnen. 
Maryse van Balen van Buurtzorg zal uitleggen wat haar organisatie van zorgbehoefte voor 
u kan betekenen. 
Daarna kunt u nog even van een kopje koffie/thee genieten.  
Hierna zal Bonne Veenhuizen u uitleggen wat Zorgintens voor u kan betekenen. 

Tot 18 februari 

 

Dansen. 

 

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor onze dansgroep In het nieuwe seizoen 
2015 -2016 We hebben 10 lessen in het winter seizoen. Kunnen jullie wat dansen geef je 
dan op, we hebben een gezellige groep en een enthousiaste danslerares Alina. 
  
Alvast bedankt  
 
Groet Grietje 

 

Koffieochtend. 

 

Voor het eerst hadden we in het nieuwe jaar een koffieochtend voor de ouderen onder ons. 
Om 10 uur zaten we klaar met koffie en thee maar helaas kwamen er weinig of geen 
mensen alleen Gre en Kasper de initiatief nemers. We hebben dus met z'n viertjes maar 
even gezellig koffie gedronken. 
 
Het was een experiment maar er is waarschijnlijk geen animo voor jammer maar we 
hebben het geprobeerd. Hebben jullie nog andere ideeën laat het ons weten wij staan er 
voor open. 
 
 
Groet Grietje 
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd. 

 
Op donderdag 15 januari was het de eerste keer in het nieuwe jaar dat we het 
handwerkcafe hadden. Het weer werkte niet met ons mee, het was bar en boos. De hele 
dag regende het al, dus het was weer spannend hoeveel kinderen er zouden komen. Deze 
keer kwamen er drie meisjes die graag aan hun werkjes wilden werken. Ledwina mocht 
voor het eerst achter de naaimachine naaien. Best spannend!! De voering voor het kussen 
was al geknipt en nu naaien!  Ledwina geeft gas en daar gaan we van speld naar speld. De 
naaimachine ruikt een beetje (dat zal van de nieuwigheid zijn?) Als alles genaaid is komt er 
een rookwolkje uit. Niet goed dus, we zullen zien hoe we dat gaan regelen.  Julia wil graag  
naar Pake dus op tijd weg. Blijven er nog twee meisjes over. Eva heeft ook al heel wat 
lapjes geplakt en ze zal het kussen bij haar Oma in elkaar naaien, we vertrouwen de 
naaimachine niet maar. Pa Boonstra komt zijn dochter ophalen, samen ruimen we eerst 
even de tafels en de stoelen op en maken de vloer schoon. De afwas heeft Kasper al 
gedaan, dus de keuken was ook schoon. Plonie was ziek en Christa heeft ons toch weer fijn 
geholpen.   
Lijkt het je leuk om ook te knutselen met wol en lapjes kom dan gerust ook eens langs, je 
bent van harte welkom op de derde donderdag van de maand.  
 
Gré en Kasper Bruens    
 
 

 
 
 
 

 
 

Nieuws uit het handwerkcafé voor de volwassenen. 

 
Op 6 januari 2015 was het eerste keer van het nieuwe jaar, eerst elkaar een goed nieuw 
jaar toegewenst. Een leuk groepje zo met elkaar. Deze avond werd verzorgd door Plonie.               
We gaan een olifant maken van één gastendoekje en twee washandjes. Eerst de poten 
maken. Korte kant nemen en daar een ronde buis in rollen en vastmaken Dit vier maal. 
Dan een washandje stijf oprollen en vastzetten in de slurf. De slurf er tussen schuiven en 
zo vast naaien. Dan de voorpoten bij elkaar en de slurf verder vastnaaien. Washandje als 
oren. Nu een lintje om de poten en de olifant staat. De wiebeloogjes er op met de nagels 
van de tenen en klaar is de olifant. De koffie en thee werd geschonken, wat lekkers er bij. 
De avond vliegt om. Het was leuk om een nieuwe dame te mogen begroeten. Er is hard 
gewerkt. Voor half tien  keerden we huiswaarts met onze olifanten. Het is leuk om te zien 
dat de olifanten allemaal verschillend zijn, leuk hoor.  
 
Gré Bruens 
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Back to the 60”s party 

Zaterdag 28 maart 2015 
 

in de Skûle 
 

 

 

 

met 

 DeeJay P.P. 
 

Kom gezellig swingen op muziek uit de 

60 en 70’er jaren! 

 

 

                       
 

Zaal open vanaf 20.30uur 
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Actief bewegen 55+ 

 

 
Het is alweer even geleden dat we onze Sinterklaas morgen hadden. De week ervoor had ik 
gezegd dat het de bedoeling was dat de dames in het lang en de heren in smoking komen. 
Niemand van de dames was in het lang gekleed maar een van de heren had wel een 
vlinderstruikje om. Je gelooft het niet maar het bleek een inlegkruisje te zijn met aan de 
ene kant een Zwarte Piet en aan de andere kant een Sinterklaas. Na de eerste ronde “vang 
7 pakjes” waarbij je eerst een vraag moest beantwoorden en dan een pakje uit mocht 
zoeken was er koffie met een stuk banketletter. Ook werden we nog getrakteerd op een 
roomtruffel en aan het eind was er worst en kaas. 
Van bewegen (of het was met de mond) kwam deze keer niet veel terecht. Maar het was 
wel een geslaagde ochtend en bewegen dat komt de volgende keer wel weer. 
 

Groet, Alie Jongsma 

 
 
 

Verslag schaatsen voor leden en kinderen van leden van BV ‘de Singels’ 

Vanaf 2 jaar; voor alle leeftijden dus! 
 
Tot en met 27 december 2014 hadden zich al 4 groepen gemeld ( compleet met auto en 
chauffeur en of begeleider) Dat was deze keer een makkie voor mij als organisator. 
 
Maandag 29 dec. 2014 
 
Even na half 1  kwamen de 4 groepen zich melden.  
Nog wat combineren, de roden linten en zakjes met toepasselijke versnaperingen uitdelen 
en we vertrokken om kwart voor 1 vanaf het L.R. Plein voor de Skûle met 14 deelnemers in 
4 auto’s naar THIALF.  
 
Als één groep afrekenen, eenieder met het rode lint, inclusief de groepskorting van  
€ 11,25 en door de controle. Het schaatsplezier kon beginnen. 
Het ijs was in perfecte conditie (dankzij de NK- wedstrijden in het afgelopen weekeind) 
Scherpe schaatsen waren geen overbodige luxe. Het ijs was hard en glad. 
De meeste deelnemers maakten gebruik van de binnenste 300 meter baan, het 
“krabbelbaantje“ of de shorttrack baan. Ik zelf heb gekozen voor de 400 meter baan, waar 
ik kon aansluiten bij “mijn” ma-mi / do-mi groep. 
Om half 4 was het uit met de pret en werd er verzameld bij de grote pilaar in de hal voor 
de kassa. Lintjes verzamelen en weer op naar Drachten. 
 
Al met al waren alle deelnemers weer een geslaagde ijservaring rijker. 
Dit seizoen is er geen herkansing in de a.s. voorjaarsvakantie, omdat dan de vernieuwbouw 
van THIALF al is begonnen. 
Nu maar het natuurijs afwachten, en anders:   
het wordt volgende seizoen vanzelf wel weer herfst of kerstvakantie. 
 
Met schaatsgroet van, 
Lammert Rodenburg. 
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Vooraankondiging WMO voorlichtingsavond. 

 

WMO voorlichting avond staat in de steigers maar er is nog geen concrete avond let 
op aankondiging website en buurthuis/Skûle en de krant .  
Het is de bedoeling dat het een voorlichting avond wordt over de verschillende 
aspecten die de WMO nu biedt en ook voor de toekomst op moet pakken.  
Als aanvulling op de voorlichting van de zorg nu dus de mogelijkheden en 

beperkingen van de WMO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor meer info kijk op onze Facebook pagina. 
WWW.FACEBOOK.COM/SINGELSJEUGD 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104352806419199&set=a.104352803085866.5415.100005334396434&type=1&source=11
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Seizoensluiting 
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Verjaardagen. 

 

Maart 
 

  3 Yannick Beijaard 

  5 Djimmer Ketelaar 

  9 Thom van Balen 

19 Jesse Kamans 

 

 

       

 

April 
 

         9 Sven Luters 

     12  Bjorn Rinsma 

     16  Chris de Jong 

     17 Elena Boeringa 

28 Judith Merk 

 
 
 

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!!!!! 
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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 
Klusteam    Hr. N. Harens                   njharens@gmail.com 
 
 

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 53203 
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Februari 
Maandag 16 Sjoelen    19:30 

Dinsdag 17 Mozaïeken   19:30 
Woensdag 18 Schilderen   09:00 

Woensdag 18 Voorlichting Zorg  19:45 

Donderdag 19 Handwerk café jeugd  15:00 
Vrijdag  20 Actief bewegen 55+  09:00 

Maandag  23 Klaverjassen   19:30 
Dinsdag 24 Mozaïeken   19:30 

Woensdag 25 Schilderen   09:00 

Vrijdag  27 Actief bewegen 55+  09:00 
 

Maart 
Maandag 02 Sjoelen    19:30 

Dinsdag 03 Handwerk café volw.  19:30 
Woensdag 04 Schilderen   09:00 

 Vrijdag  05 Actief bewegen 55+  09:00 

 Vrijdag  05 Dansen    20:30 
Maandag 09 Klaverjassen   19:30 

Dinsdag 10 Mozaïeken   19:30 
Woensdag 11 Schilderen   09:00 

Vrijdag  13 Actief bewegen 55+  09:00 

Vrijdag  13 Dansen    20:30 
Maandag 16 Sjoelen    19:30 

Dinsdag 17 Mozaïeken   19:30 
Donderdag 19 Handwerk café jeugd  15:00 

Vrijdag  20 Actief bewegen 55+  09:00 
Vrijdag  20 Dansen (reserve avond)  20:30 

Maandag 23 Klaverjassen   19:30 

Dinsdag  24 Mozaïeken   19:30 
Woensdag 25 Schilderen   09:00 

Vrijdag  27 Actief bewegen 55+  09:00 
ZATERDAG 28 BACK TO THE SIXTIES  20:30 

Maandag 30 Sjoelen    19:30  

 
 April 

Woensdag 01 Schilderen   09:00 
Vrijdag  03 Actief bewegen 55+  09:00 

Woensdag 08 Schilderen   09:00  

Vrijdag  10 Actief bewegen 55+  09:00 
Maandag 13 Klaverjassen   19:30 

Dinsdag 14 Handwerk café volw  19:30 
Woensdag 15 Schilderen   09:00 

Vrijdag  17 Actief bewegen 55+  09:00 
Maandag 20 Sjoelen    19:30 

DINSDAG 21 SKÛLE SCHOONMAKEN  19:00  

Woensdag 22 Schilderen   09:00 
Donderdag 23 Handwerk café jeugd  15:00 

Vrijdag  24 Actief bewegen 55+  09:00 
Maandag  27 Klaverjassen   19:30 

Woensdag 29 Schilderen   09:00 

  
Let op!!!!!! 

Volleybal wordt gespeeld in sporthal “de Brekken” 
Alle andere activiteiten in de Skûle 


