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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 Singelkrant van mei, de laatste buurtkrant van het seizoen 2014 – 2015.
Alle reguliere activiteiten zijn bijna gestopt en de Skûle heeft zijn jaarlijkse schoonmaakbeurt
weer ondergaan.
De “Back to the 60”s” party beloofde een spectaculaire avond te worden. En wat een feest is
het geworden. Er is lang naar uitgekeken en mede dankzij de sfeer, de goede muziek en een
geweldige diskjockey is het de grandioze avond geworden die belooft was. Een avond die zeker
voor herhaling vatbaar is.
Naast de laatste reguliere activiteiten staan er een aantal bijzondere op het programma. Noteer
deze alvast op de kalender.
 5 juni, de seizoen sluiting met de Piipegaeltsje Sjongers uit Rottevalle en grote
buurt barbecue.
 10 augustus, start van de spelweek
 12 september, rommelmarkt.
 10 november, algemene ledenvergadering
 11 november, St Maarten
 18 december, kerstbingo
 9 januari 2016, nieuwjaarsreceptie
Er zijn plannen om eind 2015 een koffieochtend te organiseren, zijn er mensen met ideeën of
voorstellen dan horen we dat graag.
Namens de redactie nogmaals de oproep aan de gebruikers van de Skûle om af en toe een
stukje voor de krant aan te leveren.
Ik wens u een gezellige barbecue en plezierige vakantie toe, veel leesplezier en tot ziens.
Tot zover deze “Van de redactie”
Kees
Jaargang 33 – 5 nr 202 Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 1 september 2015
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Van de bestuurstafel.
De “winter” zit erop, het voorjaar is begonnen en dit is alweer de laatste krant van dit
seizoen! Ik heb winter tussen aanhalingstekens staan omdat je het bijna geen winter meer
kunt noemen. Het stelde weer niet zoveel voor dat beetje sneeuw en vorst maar we
moeten het er maar mee doen. Gelukkig kunnen we dat nog niet zelf regelen want dan
hadden we nog veel meer oorlog denk ik.
De voorlichtingsavond over de zorg werd goed bezocht en men vond het een nuttige
avond. Ook de voorlichting over de WMO door mevrouw Wijlhuizen van de Gemeente
Smallingerland werd door 30 personen bijgewoond.
De activiteiten gaan nog wel even door, meestal tot eind april maar we hebben alvast een
seizoensluiting gepland en wel op 5 juni met een barbecue en een optreden van de
Pipegaeltjesjongers.
In deze krant vind u een opgaveformulier. Ik hoop dat u in grote getale deelneemt aan
deze activiteit!
Wat ook nog even aan de orde moet komen is het zoeken naar een nieuwe
penningmeester en nieuwe bestuursleden. Er is inmiddels een nieuwe beheerster gevonden
en wel mevrouw Ymkje Kort, dus we zoeken nog een” reserve” beheerder. Ymkje woont
niet in onze buurt maar, omdat er hier geen kandidaten waren en Ymkje zich spontaan
meldde, was de keuze niet zo moeilijk. Er zijn, na volgend seizoen, 4 bestuursleden die
willen stoppen. Als er zich geen nieuwe kandidaten aanmelden hebben we een groot
probleem en moet de buurtvereniging waarschijnlijk opgeheven worden! Dit moeten we
niet willen toch! Het kost echt niet zoveel tijd om bestuurslid te zijn van de
buurtvereniging, dus denk er eens over na of dit iets voor u kan zijn. Voor inlichtingen kunt
u altijd bij één van de bestuursleden aankloppen.
Ik wens u veel plezier bij de nog komende activiteiten en alvast een heel fijne zomer en tot
ziens in het nieuwe seizoen!
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Vacature bestuursleden

Onze buurtvereniging is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden
voor het nieuwe seizoen.
Het bestuur organiseert activiteiten zoals de jaarlijkse rommelmarkt, de
kerstbingo, seizoensluiting.
Functie eis:
- Plezier halen uit vrijwilligerswerk
- Flexibel
Denkt u aan deze eisen te voldoen en wilt u de vereniging mee helpen
om te groeien Het bestuur vergaderd ongeveer 6x per jaar.
DE HELE BUURT HEEFT BELANG BIJ EEN GOED BESTUURDE
BUURTVERENIGING
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Bericht van de beheerders.
Hallo leden van de buurtvereniging “de Singels”.
Dit wordt alweer het laatste verslagje van seizoen 2014/2015 voor de Singelkrant en ook
het allerlaatste verslag van de huidige beheerders.
We hebben het beheer(ruim 4 en een half jaar) altijd met plezier gedaan en hopen dat
onze opvolger(s) het ook zo zullen ervaren.
Het is helaas niet gelukt om iemand van de buurtvereniging de Singels te vinden die het
beheer een aantal jaren zou willen doen.
We hebben gelukkig toch nog iemand gevonden die het beheer op zich wil nemen.
Haar naam is : Mw. Ymkje Kort, Erwtenland 10, Drachten.
Wel zoeken we nog een reservebeheerder en liefst iemand die lid is van de
buurtvereniging. In dit seizoen werden de activiteiten weer met veel animo gevolgd door
de leden. In het seizoen 2015/2016 gaan de huidige activiteiten weer door en hopelijk
komen er nieuwe ideeën over activiteiten binnen.
Dan bekijken we of het mogelijk is en wanneer.
We hebben op 28 maart een “Back to the sixties” avond gehad en het was heel gezellig die
avond. Wel voor herhaling vatbaar.
Helaas was de opkomst laag maar ja er was ook voetbal op de tv van het Nederlandse
elftal.
Op 21 april is de Skûle weer door een aantal vrijwilligers schoongemaakt.
Het is de bedoeling om op 12 september weer een rommelmarkt bij de Skûle te houden en
we rekenen weer op genoeg vrijwilligers.
We hebben onze seizoensafsluiting op vrijdagavond 5 juni met een BBQ en gezellige
muziek van de Piipegaeltsjesjongers uit Rottefalle. Meld je op tijd aan.
We wensen alle leden van de buurtvereniging een mooie zonnige vakantie.
Als er onverwacht nieuws is komt dit op onze site te staan dus kijk geregeld op
www.buurtverenigingdesingels.nl .
De beheerders.
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Informatie avond over Zorg 18 februari
Er waren door het bestuur twee organisaties uitgenodigd te weten Buurtzorg Drachten
West en Zorg Intens uit Oosterwolde.
Namens Buurtzorg Drachten West gaven Elly Rollema en Lisa de Witte uitleg over
de werkwijze van Buurtzorg, om zorg op maat te verlenen en wat de mogelijkheden zijn
Buurtzorg is een landelijke organisatie, die per team van zes medewerkers zorg verlenen
In Drachten zijn vier teams actief die zorg op maat verlenen met vaste medewerkers.
Na de pauze sprak Bonne Veenhuizen over zijn organisatie Zorg Intens, zij werken
vanuit Oosterwolde en Drachten in de noordelijke provincies.
Op deze avond waren dertig personen aanwezig.
Back to the 60”s party
Het jaren 60 feest, daar hadden we naar uitgekeken. Even weer terug in de tijd. Lichte
twijfel over de outfit jaren 60 of toch hedendaags het werd een combi. Vol verwachting
togen we richting de Skule. De reeds aanwezigen stonden al geanimeerd te praten onder
het genot van een bakje cq drankje en dj Pieter Postma was bezig de laatste hand aan zijn
discotheek te leggen. Spoedig werd de geweldige muziek gestart, Elvis, Beatles,
Rollingsones, Chubby Checker, Trini Lopez etc. etc schalden door de luidsprekers.
Ondertussen druppelden er ondanks een "belangrijke voetbalwedstrijd", feest in Sunenz en
een rondwarend griepje meerdere feestgangers binnen. De stemming zat er snel goed in
dansend los, vast en in groepsverband, etend, drinkend, gezellig pratend tot in de kleine
uurtjes. Ook mede dankzij de geweldige diskjockey kunnen we deze gezellige avond
geslaagd noemen en zeker voor herhaling vatbaar.
Gea de Vries

Mozaiëken
Ook dit siezoen zijn er weer mooie werkstukken gemaakt op de mozaiek workshop onder
leiding van Doetie door de dames te weten Esther, Desire, Betty, Ali, Doetie, Nienke en
Plonie.
Doetie heeft een heel mooie dinosaurus gemaakt, Desire een fotolijst(voor de eerste keer
en het is een succes geworden) Nienke heeft een mooie grote spiegel gedecoreerd met
mozaiëk. Betty heeft haar vakmanschap op een houtendoos(kistje) gemaakt. Esther is met
een dienblad begonnen, waarin ze een mooie theepot heeft verwerkt, het is nog niet
geheel af maar tzt is deze te bezichtigen.
Ali heeft een leuk naambord gemaakt (voor bij de deur). Plonie heeft haar creativiteit op
een dienblad ten uitvoer gebracht.
Het was weer een gezellige ontspannen periode waarin dit alles heeft plaats gevonden en
met alles op zijn tijd, pauze kopje koffie of thee en lekker bijkletsen.
Nog even een pluim voor Doetie, want zij is de inspirerende bron met advies en ideeën.
Kom er volgend seizoen ook bij, het is leuk en erg gezellig, je kan er je eigen creaties
maken, groot of klein.
Groet van Plonie
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 1.
Begin februari hebben we contact gezocht met het hoofd van de school, de heer Ensing,
om zijn medewerking te vragen voor een stukje in de schoolkrant.
We vertelden hem over ons handwerkcafé en dat de aantal deelnemers terug loopt naar
twee meisjes. Hij vond dat prima en in de maart editie stond het volgende artikeltje.
Wist u dat….
Iedere derde donderdagmiddag in de maanden september t/m april in de Skûle het
handwerkcafé voor de jeugd vanaf zes jaar gehouden wordt vanaf half vier tot half vijf?
Dat we dat in 2015 voor het 10e jaar organiseren?
Dat de kinderen gelijk uit school van harte welkom zijn?
Dat de kinderen van ons ook wat te drinken krijgen.
Dat we de kinderen de eerste beginselen bijbrengen van borduren en werken met wol en
lapjes?
Dat we dit belangeloos doen, ons enigste belang is, dat het oude handwerken in de
toekomst niet verloren mag gaan.
Dat ook uw zoon of dochter van harte welkom zijn.
Dat we dit werk mogen doen onder het vaandel van onze buurtvereniging “De Singels”.
Ja beste mensen, als uw zoon of dochter niet op onze buurtschool zitten dan zijn zij ook
welkom. Wanneer er in de komende maanden geen kinderen bijkomen zullen we dit werk
na dit seizoen stopzetten en dat willen we liever niet, vandaar deze oproep aan u.
Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 2.
Op donderdag 19 februari was het een heel zonnige dag, de tafels en de stoelen hebben
we klaargezet voor de kinderen, de werkjes in de vensterbank. We waren benieuwd
hoeveel kinderen er deze keer zouden komen, de vorige keer telden we maar drie
kinderen. Ja hoor daar kwamen de eerste kinderen aan, deze keer stopte de teller op vijf,
twee nieuwe gezichten. We mochten Lea en Naomi verwelkomen. De eerste beginselen van
het kruissteek borduren worden bijgebracht. Na wat geoefend te hebben zijn er na afloop
toch mooi drie rijen kruisjes klaar. Koen wil graag zijn zeehond waar hij mee bezig
afmaken, maar hij heeft het te druk met andere zaken. Dit keer was het de laatste keer
voor hem hij gaat nu naar de BSO. Het uur vliegt voorbij. Voordat we er erg in hebben
worden de eerste kinderen al weer gehaald. We kregen nog een traktatie van een der
moeders, echte paas chocolade, dat was een verwennerij. Nu nog even opruimen en dan
naar huis. Fijn dat we daar hulp bij kregen, bedankt!
Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de jeugd 3.
Het was op 19 maart een stralende dag , op weg naar de Skûle zagen we de krokussen in
volle bloei staan. De kinderen van de school hadden sporten op het grasveld. Dat beloofd
wat voor de lente. We hadden in de zaal de tafels en de stoelen klaar staan en daar
kwamen de eerste kinderen al weer. Wat heerlijk ook met twee nieuwe gezichten er bij
Anne- Fleur en Angéline. We beginnen met deze twee nieuwe dames met het alom
bekende kussentje. De eerste kruissteekjes worden gemaakt. Het is een hele toer, maar
met wat geduld en oefenen lukt dat best. Lea gaat als een speer en Naomi probeert het
ook om de juiste kruisjes te maken. Anne-Fleur heeft ook een rij af en Eva helpt haar. Julia
haar tasje werd gerepareerd, het koord was een stukje los. Op tijd moest zij bij pake zijn,
want de atletiek begon vandaag wat vroeger. Volgende keer wat meer. Angéline heeft ook
haar eerste rij kruisjes af. Steeds elk rijtje met een andere kleur, het is een bont
gezelschap. De tijd vliegt om en de eerste kinderen worden al weer opgehaald. Fijn dat er
geholpen werd met het wegzetten van de tafels en de stoelen. Plonie bedankt voor de
hulp, het is een leuke middag geworden.
Gré en Kasper Bruens
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Nieuws vanuit het handwerkcafé voor de volwassenen.
Op 3 maart gingen de dames weer eens fijn aan de slag met een gezellig werkje. We
maken een poppetje van stof, opgevuld met fiberfil en een frame van pijpenragers voor de
armen en benen. Kralen voor de handen en de voeten en een grote kraal voor het hoofd.
Lekkere pluizige wol voor het haar en een grote kraag van kant dat geweldig staat. Om half
acht gaan we van start. Een paar dames hadden zich afgemeld, maar we gingen met zes
dames van start. Het patroon werd uitgelegd en iedereen ging ijverig aan de slag. Het
patroon uitknippen, instructies opvolgen, stof uitknippen en dan de zijnaden en de
pijpnaden dicht naaien. Knipjes in de okselnaad en de pijpnaad in knippen. Dan de hansop
keren, dat gaat niet een, twee, drie, maar het lukt. Nu van de pijpenragers een frame
maken van armen en benen. Na het lezen van de tekst en het kijken naar het voorbeeld
lukt dit ook. Nu in de hansop, voorzichtig er in duwen en alles op zijn plaats. Het
hoofdstukje door het kleine gaatje duwen en zo krijgt het zijn vorm. Nu met kleine plukjes
het opvullen, niet te dik, het is geen speldenkussen. Het frame moet wel zichtbaar blijven
anders kunnen de voeten van de kralen er niet aan. Even wat herstellen en nu weer
verder. Kleine zoompjes in de broekspijpen rijgenen aantrekken en flink stevig vastzetten,
nu de kraal er op lijmen, nu de andere pijp en de mouwen nog, precies op dezelfde manier.
We draaien de wol 10 keer om vier vingers en krijgen zo een heel bos haar. Dit met een
draad vastknopen en met de draad door de kraal. Vastzetten bij de hals, goed aantrekken
en nu is dit klaar. Nu de mooie kanten kraag. We rimpelen een kant van 4 bij 25 cm.
Trekken de draden aan en leggen dit om de hals. Goed aantrekken en klaar is de pop.
Allemaal verschillend en erg leuk. Iedereen heeft het in twee uur geklaard. De koffie en de
thee smaakten weer prima. Er werd ook nog getrakteerd, Super! Even opruimen en dan
tevreden naar huis.
Gré Bruens
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Dansen
Afgelopen 13 maart hadden we onze laatste dansles, helaas was er niet meer genoeg
deelname dus wilden we deze avond speciaal afsluiten. Daarom hadden we besloten om
met z'n allen in gala te gaan. Met z'n allen naar het kleding verhuur bedrijf dit was al dikke
pret. Op een paar na konden we allemaal slagen. Vrijdag was het dan zo ver, de heren
allemaal in kostuum en de dames in hun nieuwe creaties. Voor Aline was dit een enorme
verrassing daarom is ze in de pauze vlug naar huis gegaan om ook nog even in gala les te
geven.
We hebben een geweldige afsluiting gehad en we kijken met veel plezier terug op de vijf
jaren dansles die Aline ons heeft gegeven.
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Seizoensluiting

=======================================================
============
+ Opgavestrook voor de BBQ Seizoensluiting 2015 +
=======================================================
============
Naam: ...........................................
Adres: ...........................................
Tel: .: .. .. .. .. ..
Komt met …… personen naar seizoensluiting, kosten bedragen €5,00 per persoon, kinderen
tot 10 jaar €2,50. Eerste consumptie is gratis. Graag gelijk bij inleveren opgave strook
betalen. Inleveren bij Libbe van Es, Bouriciuslaan 15.
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Start seizoen 2015/2016
Buurtvereniging de Singels opent het nieuwe seizoen op:

!!zaterdag 12 september 2015!!
Tijdens de opening van het nieuwe seizoen hebben we een gezellige open dag met
Rommelmarkt bij de Skûle (hoek Hoge Bomen – Fabriciuslaan).
De verkoop start om 10.30 uur en gaat door tot 13.30 uur.



Boekenmarkt
Koffie / thee, snert en broodjes

Naast de mogelijkheid om uw zolder op te ruimen en uw verzameling uit te breiden met
“nieuwe” spullen, kunt u kennismaken met onze vereniging, de activiteiten die wij
organiseren en vooral de mensen die zich voor ons en ook voor u inspannen.

OPHALEN “VERKOOPBARE” SPULLEN
Voor onze rommelmarkt hebben we verkoopbare spullen nodig. Wij verzoeken u
vriendelijk om op zolder of in de garage rond te kijken naar spullen die u kunt missen en
deze alvast klaar te zetten.
Deze spullen halen we op in de wijk op:
Zaterdagochtend 12 september tussen 08.00 en 10.00.uur.
U mag ook zelf de spullen afgeven op het terrein, maar dan wel voor 10.30 uur
Na afloop van de Rommelmarkt gaan de overgebleven spullen naar de Kringloopwinkel.
Dus spullen die niet geschikt zijn voor verkoop via de Kringloopwinkel kunt u beter zelf
afvoeren naar het ECO station.
TIP:
Als u spullen voor ons bij de deur of in de tuin klaarzet, prik of plak deze pagina er dan
op.Dan weten wij dat we het kunnen meenemen en hoeven we niet aan te bellen!
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Verjaardagen.

Juni
6
20
25
26

Fardau Merk
Eleen Numan
Kayleigh Kramer
Mandy de Boer

Juli
17
29

Augustus

Ferdo van Balen
Chantal de vries

17 Lars Kamans
24 Erik Hovenga

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
Klusteam

Mw. Y Kort
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
Hr. N. Harens

tel 520481
tel 355470
tel 530833
tel 513056
tel 520009
tel 521026
tel 511228
tel 532030
tel 532030
tel 510917
tel 511228
tel 532030
tel 540473
njharens@gmail.com

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 53203
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Agenda
Mei
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

1
8
15
22
29

Juni
Vrijdag

5

Seizoensluiting

Augustus
Maandag
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Start spelweek

September
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

3
4
7
10
11
12
14
16
17
17
18
21
23
24
25
28
30

Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Rommelmarkt
Klaverjassen
Schilderen
Handwerkcafe jeugd
Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Klaverjassen
Schilderen

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

Oktober
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
5
6
7
8
9
12
14
15
15
16
19
21
23
23
26
28
29
30

Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen
Handwerkcafe volw
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+
Klaverjassen
Schilderen
Handwerkcafe jeugd
Volleybal
Actief bewegen 55+
Sjoelen
Schilderen
Actief bewegen 55+
Dansen
Klaverjassen
Schilderen
Volleybal
Actief bewegen 55+

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

Actief
Actief
Actief
Actief
Actief

bewegen
bewegen
bewegen
bewegen
bewegen

55+
55+
55+
55+
55+

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

17:30

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

LET OP !!!!
Volleybal wordt gespeeld in sporthal "de Brekken"
Alle andere activiteiten in "de Skûle"
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