Buurtvereniging “De Singels”.
www.buurtverenigingdesingels.nl

Bestuur

Redactie

Voorzitter
Libbe van Es
tel. 532030
libbevanes@kpnmail.nl

Esther de Vries
redactiedesingelkrant@gmail.com
Drukwerk

Secretaris
Vacant
Penningmeester
Klaas Noord
Tel. 06 55172548
desingelsbuurtvereniging@gmail.com

Bezorging
Manou Zijlstra
manouzijlstra@gmail.com
De Skûle

Leden
Ymkje Kort
beheerdersdeskule@gmail.com

Hoge Bomen 2
9203 ND Drachten
tel (0512) 537228

Leo Kolkena
l.a.kolkena@gmail.com

Contactpersonen

Sjoukje Akkerman
s.akkerman@kpnmail.nl

Rudi en Ymkje Kort
tel. 520481
beheerdersdeskule@gmail.com

Esther de Vries
redactiedesingelkrant@gmail.com

Jeugdactiviteiten

Bestuur ondersteuners zijn:
Dirk Buik
Frans Postma
Titie Elberts
Baukje Tuinstra

Nienke van Es
tel. 0648568465
nienke_van_es@hotmail.com

Lidmaatschap
Gezin
Individueel

€ 12,- per halfjaar
€ 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:
Klaas Noord
tel. 06 55172548
desingelsbuurtvereniging@gmail.com
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Betaling van de contributie:
Uitsluitend via automatische betaling.
Nieuwe leden ontvangen bij aanmelding
een machtigingsformulier. Het bedrag
wordt tweemaal 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,
Het begint erop te lijken dat we één keer per jaar een krant uitbrengen. De rest
communiceren we door nieuwsbrieven of een folder. Er konden gelukkig afgelopen jaar
wat activiteiten door gaan. Maar helaas ligt het nu weer even stil. Veiligheid boven
alles!
Wij, als bestuur hebben niet stil gezeten en wij hebben in oktober weer een garage/tuin
fair georganiseerd in de wijk de Singels. Tijdens de garage/tuin fair was de Skûle open.
Hier kon iedereen een adressenlijst ophalen en een bakje warme koffie of thee
nuttigen. We hebben positieve reacties op de garage/tuin fair gekregen en dat deed
ons als bestuur goed!
In deze krant kunnen wij nog weinig zeggen over de activiteiten in het nieuwe, hopelijk
corona vrije jaar 2022. Wel zou het erg fijn zijn, als u een emailadres heeft en deze aan
ons wil doorgeven, zodat we een digitale nieuwsbrief kunnen sturen met nieuwe
informatie. Dit mag naar desingelsbuurtvereniging@gmail.com. Ook kunt u de website
van de buurtvereniging in de gaten houden. In het verleden was deze niet altijd up to
date. Hier komt verandering in.
Bij deze wens ik u hele fijne feestdagen! En natuurlijk veel leesplezier bij deze
Singelkrant!
Tot zover deze “Van de redactie”
Esther

Jaargang 39 – 2 nr. 217
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren voor dinsdag 8 maart 2022.
Heeft u een nieuwtje of andere informatie wat u wilt delen met de buurtgenoten. Mail
dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com.
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Van de bestuurstafel

Beste buurtgenoten,
Aangezien corona onder controle leek, hebben wij enkele optimistische
vergaderingen gehad. Wij hadden een beetje het “tsjakka” gevoel, je voelde de
energie stromen in de bestuursvergadering van augustus. We hebben daarom
besloten, om de activiteiten weer op te starten. De garage verkoop, met veel
aanmeldingen, verliep dankzij de goede aansturing van Esther naar wens en het
weer zat ook mee, wel fris maar droog en tussen de middag kwam de zon er ook
nog bij.
In de bestuursvergadering van oktober zijn we bezig geweest om te kijken wat er
allemaal mogelijk is. De 1,5 meterregel was niet meer verplicht, dus kijken of we
iets rondom Sinterklaas konden doen. Ook hebben wij kerst bloemschikken, de
Kerst bingo en nieuwjaar bijeenkomst/leden vergadering gepland.
Maar door de huidige besmettingen hebben we besloten om de Sinterklaas
activiteiten, het bloemschikken, de kerstbingo en de nieuwjaar bijeenkomst niet te
gaan organiseren. De geplande algemene leden vergadering op 14 januari 2022
laten we ook niet doorgaan. Kortom we weten niet hoe het begin 2022 er voorstaat
met de corona maatregelen.
Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit kenbaar maken op het
publicatiebord in de hal van de Skûle en op de website.
Houdt ook bij de lopende activiteiten afstand van elkaar, denk aan het mondkapje
zodra u uw zitplaats verlaat, was regelmatig uw handen en als u klachten heeft,
blijf dan thuis. Van een besmetting in de Skûle bij een van de activiteiten worden
we met z’n allen op z’n minst niet vrolijk. Mocht u toch besmet zijn en kort daarvoor
aan een activiteit in de Skûle hebben meegedaan laat het dan even weten aan de
contactpersoon van de groep, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen.
Laten we vooral genieten van de mogelijkheden die er zijn en het goede gevoel
daarover vast houden.
Een goed seizoen gewenst en goede feestdagen alvast.
Bestuur buurtvereniging de Singels
Namens het bestuur
Libbe van Es
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Bericht van de beheerders
In september zijn alle activiteiten gestart, er was weer ruimte om dingen te gaan
ondernemen.
Het is fijn dat de sociale contacten weer mogelijk zijn.
Voorzichtig kijken we naar de langere termijn, kunnen we een kerstbingo of
nieuwjaarsbijeenkomst organiseren?
Het zou mooi zijn als we een beetje naar het oude niveau terug kunnen wat we
gewend zijn.
Dan gaan langzamerhand de besmettingen weer oplopen, ziekenhuisopnames en
mensen in quarantaine.
Kan alles doorgaan zoals we graag willen of komt er opnieuw een lockdown?
Helaas moeten we inmiddels constateren dat er geen bijeenkomsten meer mogelijk
zijn, ook zijn de activiteiten voor de rest van het jaar gestopt.
Er is weer een gedeeltelijke lockdown en hopelijk zijn er in het nieuwe jaar weer
perspectieven.
De koffieochtenden zijn voor de rest van dit jaar gestopt en in januari worden deze
weer gestart met één keer per maand indien het mogelijk is.
De data hiervoor staan in de agenda van deze krant.
Een vriendelijk verzoek voor de deelnemers aan de activiteiten.
Als er weer gestart kan worden dan graag doorgeven aan de beheerders, als er een
activiteit stopt dan ook graag doorgeven.
Voor iedereen al vast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst en
hopelijk dat het in de familie/vriendenkring mag plaats vinden.
Een hartelijke groet,
Rudi en Ymkje
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Notulen van de ledenvergadering
2019
Notulen ALV buurtvereniging ‘de Singels’ 06-11-2019
1. Opening door Libbe met voorstelrondje.
2. Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld
3. Mededelingen: geen
4. Notulen ALV 2018
N.a.v. : brief omtrent nieuwe privacywetgeving is niet noodzakelijk.
Notulen verder vastgesteld
5. Jaarverslag afwezig i.v.m. ontbreken secretariaat
6. Financieel jaarverslag: geen op of aanmerkingen
7. Verslag kascommissie: alles perfect in orde. Er wordt décharge verleend.
8. Benoeming kascommissie: Frans Postma en Gré Bruens. Bert krijgt bloemen als
dank voor z’n werk als commissielid.
9. Begroting 2019-2020 wordt goedgekeurd.
De schamele 300 euro voor volleybal komt omdat de club waarschijnlijk stopt
i.v.m. te weinig leden.
10. Ymkje Kort wordt herkozen. Leo Kolkena wordt gekozen als nieuw bestuurslid
en de leden Libbe, Klaas en Sjoukje blijven zitten conform hun termijn.
11. Rondvraag: consumptiebonnen als troostprijs bij de bingo worden vervangen.
Gré: overgebleven wol naar de Holdert en naaimachine naar goed doel.
vergadering gaat hiermee akkoord.
Wie moeite heeft met digitale nieuwsbrief kan zich melden. We proberen bij
hen een brief door de bus te doen
Bloemschikken ‘kerst ‘op 12 december.
12. Sluiting om 20.50 uur.
Hierna volgt een inleiding over duurzaamheid door Rindert Kloosterman. Nuttig
en leerzaam.
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Een oproep!!!
We zijn op zoek naar jonge mensen om het jeugdbestuur aan te vullen. We willen
hier echt nieuwe energie in blazen.

Een paar mensen zijn verhuisd. Andere mensen willen nog wel beperkte dingen
doen.
Voorheen waren er jeugd disco’s tot 12 jaar, Sint maarten, Sinterklaas. De laatste
twee activiteiten lopen wel, maar kunnen nu even niet vanwege corona.
Het was altijd heel gezellig en de kinderen genoten volop wat voor jezelf een goed
gevoel oplevert.
Heb je belangstelling neem contact op! Dan kunnen we er een gesprek over
hebben.
Namens bestuur Libbe van Es

Kinder mini bieb
Boeken voor 0 – 14 jaar.
Kies een boek, lees het breng het terug of laat het verder rond zweven.
Bouriciuslaan 21 Drachten.
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Belangrijke mededeling

1982 - 2022
In de bestuursvergadering kwamen we tot de ontdekking dat we volgend jaar een
jubileum jaar hebben. Buurtvereniging van 1982 naar 2022. Ja, wat een tijd, alweer
40 jaar buurtvereniging “De Singels”.
De oprichting is ontstaan uit een afscheid van onze wel bekende melkboer Fedde
Zwanenburg. Na eerst wat in scholen te hebben gebivakkeerd, kwam onze
schoolleider Wiebe Wijnalda met het idee of het noodlokaal van school “De Tille”,
wat niet meer werd gebruikt, iets voor de buurtvereniging
zou zijn. Na wat oriëntatie konden we het van de gemeente huren. “It Hok” werd
het genoemd. Door de jaren heen was het ook steeds meer “een hok” het verzakte
en hier en daar waren plekken verrot.
Na een opknap beurt, met vereende krachten, konden we weer jaren vooruit.
Rond de eeuwwisseling zo ongeveer zijn we met de gemeente gaan praten over
nieuwbouw, maar daar zat weinig muziek in. Uiteindelijk kwam het in
stroomversnelling en in 2006 was het rond. Er kon worden gebouwd. We maken
alweer lange tijd gebruik van “De Skûle”. Er zijn al veel buurtverenigingen
opgeheven, maar wij bestaan nog steeds. In het begin van mijn
bestuurlijke carrière nodigde ik wel 10 andere buurtverenigingen uit voor onze
jaarlijkse toneelavond. Tegenwoordig staan er bij mijn weten nog maar 2
buurtverenigingen in de gemeente gids.
We hebben wat stormen overleefd en de activiteiten aan de belangstelling
aangepast, maar met de huidige compositie aan activiteiten draait het goed. Dit is
in vogelvlucht de geschiedenis
Ons vorige jubileum in 2017 was geslaagd, met een bezoek aan Bourtange waar
het jaarlijks beleg door diverse andere legers werd nagespeeld. Een leuke dag die
werd afgesloten met een BBQ.
Wat gaan we doen in 2022?????
Dat hangt mede af van de coronaregels. We gaan er als bestuur over nadenken.
Heeft u leuke ideeën en denkt u, ik wil wel in de op te richten jubileum commissie
plaats nemen, laat het ons weten. We zijn blij met alle input van de leden.
Schroom niet maar laat het weten, we hebben nog tijd tot eind voorjaar begin
zomer.
Opgave of ideeën graag via e-mail libbevanes@kpnmail.nl
Namens het bestuur Libbe van Es
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Klaverjassen
Dit was de tussenstand op maandag 22 november 2021.
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Contactpersonen voor de activiteiten
In “de Skûle”
Agenda, afspraken
Kaarten
Sjoelen
Dansen
Actief bewegen 55+
Handwerkcafé
Bingo
Diversen
Schilderen (op woensdag)
Schilderen ( op donderdag)
Poolbiljart

Mw. Y. Kort
Hr. R. Kort
Mw. B. Tuinstra
Hr. H. Oosterhof
Bestuur
Mw. G. van der Schaaf
Mw. B. Tuinstra
Fam. K. Bruens
Bestuur
Hr. L. van Es
Bestuur
Bestuur
Hr. D. Buik

tel 520481
tel 530833
tel 510646
tel 513056
tel 520009
tel 530833
tel 511228
tel 532030
tel 532030
tel 513056
tel 513056
tel 341319

Jeugdwerk
Algemeen
Disco
Kinderspul
St.Maarten
Vissen

Nienke van Es
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie

tel 0648568465

Sport
Algemeen

Bestuur

tel 532030

Rommelmarkt
Algemeen

Bestuur

tel 532030
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Agenda
Er zijn wat wijzigingen in de agenda. De vrijdagochtend vervalt voor bewegen voor
55+. Dit wordt verplaatst naar de dinsdagochtend van 10.15 tot 11.00 uur. De
koffieochtenden één keer in de maand verschuift hierdoor naar de
maandagochtend. Het klaverjassen start nu om 19.15 uur.

Alles is onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen.
Maandag
Koffieochtend om 10 uur.
Koffie sociëteit De Singels

Klaverjassen om 19.15 uur.

17 januari
14 februari
14 maart

In de oneven weken.

Dinsdag
Actief bewegen 55+ om 10.15 uur.

Actief bewegen 55+ om 13.00 uur.

Woensdag
Schilderen
Elke woensdagochtend om 09.30 uur

Poolbiljarten
In de even weken van 14.00-17.00 uur.

Donderdag
Schilderen

Handwerkcafé ouderen van 14.00-15.30 uur.

Elke woensdagochtend om 09.30 uur
Hopelijk kunnen we in september weer
beginnen

Vrijdag
Dansen

Wij, als bestuur van de buurtvereniging,
wensen u hele fijne feestdagen en een
liefdevol en gelukkig 2022 toe!
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