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Digitale nieuwsbrief juni 2021
Als bestuur hebben we besloten om nu geen Singelkrant uit te brengen. Via deze uitgebreide
nieuwsbrief brengen we u op de hoogte. Wij hopen dat we in december weer een
Singelkrant uit kunnen brengen. Heeft u een nieuwtje of andere informatie wat u wilt delen
met de buurtgenoten. Mail dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com.Kopij voor de
volgende nieuwsbrief graag inleveren voor dinsdag 10 augustus 2021

Beste buurtgenoten,
Zoals velen van jullie weten is Lammert Rodenburg
op 5 februari van dit jaar overleden. Toen ik de kaart zag,
met die mooie schaats foto, z’n hoofd vol met ijs en
sneeuw dacht ik, wat een prachtige en typerende keuze
van deze foto op de kaart.
Er spreken tal van karaktertrekken van Lammert uit,
zijn sportieve passie voor schaatsen en zijn
doorzettingsvermogen. Op de fiets had hij dit volgens mij ook.
Samen met Geertje zie ik hem vertrekken, eerst met
de vouwwagen en later met de caravan met de fietsen erop,
om te genieten in zuid Frankrijk.
Deze passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen heb ik
mogen ervaren met Lammert als voorzitter van
buurtvereniging “De Singels” wat hij vele jaren is geweest!
De familie heeft het zeer gewaardeerd dat er langs de route door de buurt en
bij de Skûle veel leden en buurtgenoten hem op deze wijze een laatste groet
hebben gebracht.

In memoriam
We hebben begrepen dat Bert Hendrixs is overleden, we hebben de familie
laten weten dat we zijn inzet voor schilderen en bewegen zeer hebben
gewaardeerd. Ook gaan we hem missen bij het klaverjassen.

Bericht van de beheerders
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en hebben nog steeds te maken met de
coronapandemie.
Voor velen is het geen gemakkelijk jaar geweest, weinig of geen bezoek van (klein) kinderen
of
familie.
Niet zomaar even bij iemand langs kunnen gaan.
Mensen die aan huis gebonden zijn, het sociale leven is er niet meer.
De Skûle is gesloten voor activiteiten en bijeenkomsten.
Ook wij hebben de winter veel thuis door gebracht, ik heb mijn werk maar ook dat is niet
zonder risico.
In de vrije tijd hebben we veel gelopen en als we weer thuis waren aan de koffie met wat
lekkers. Ook zelf wenskaarten maken heeft vele uren ingevuld, deze hobby had ik al langer
maar inmiddels uitgebreid met meer mogelijkheden om leuke kaarten te creëren.

Langzamerhand gaat het de goede kant op, is er weer een beetje mogelijk en wordt het
makkelijker om weer dingen te gaan ondernemen maar ook nu is voorzichtigheid nog altijd
geboden.
Met de zomer in het vooruitzicht en hopelijk mooi weer om van te genieten.
Dinsdag 1 juni is er na lange tijd één keer een koffieochtend geweest, een klein groepje was
voor de zomer nog even bij elkaar.
Dit werd wel gewaardeerd en dan is het merkbaar dat het wel in een behoefte voorziet.
In augustus kijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt en als we ons van alle regels
bewust blijven misschien dat er dan vanaf september weer mogelijkheden zijn om te
kunnen starten.
Het zou mooi zijn als we bij aanvang van het nieuwe seizoen weer verder kunnen, het
sociale aspect weer langzamerhand opbouwen.
Ook in deze nieuwsbrief staan data vermeld om in september weer met de koffieochtend
te beginnen, voor degene die hier belang bij hebben noteer deze in de agenda.
Wij wensen iedereen een goede zomer toe en graag tot ziens in het nieuwe seizoen.
Een hartelijke groet,
Rudi en Ymkje

Handwerkcafé ouderen
In plaats van het handwerkcafé op de 1ste dinsdag van de maand wordt er nu op
de 1ste donderdag van de maand (tijdstip 14.00-15.30 uur) een gezellige middag gehouden.
Wie een eigen handwerkje/knutselwerkje mee wil nemen is prima, dit mag
maar moet niet.
Even gezellig kletsen onder het genot van koffie of thee.
Als er iemand is die een idee heeft om iets te knutselen/handwerken (samen
bezig zijn) voor deze middag dan bereidt hij/zij dit zelf voor. Ook heren zijn welkom. De data van
deze middagen staan in de agenda van deze nieuwsbrief.

Verlichting in de Skûle
Dan een nieuwtje over de verlichting in de Skûle.
Na een lange periode van lobbyen met ons gemeente bestuur hebben wij een groot succes behaald
ten aanzien van onze verlichting in de Skûle. Deze is geheel vernieuwd en bestaat nu uit
ledverlichting, die in de zaal dimbaar is en traploos aangepast kan worden naar ieders eigen
voorkeur of wens.
In het bijzonder dank aan de gemeente Smallingerland voor hun medewerking en aan Frans voor
het lobbyen hier in.
Rudi

Een compliment en een oproep!
Bij toeval sprak ik nieuwe jongere bewoners uit de buurt, het begon over hun auto, vervolgens over de buurt
en de buurtverenging, ze vonden het een mooie ruime en gezellige buurt. Dit was een compliment voor onze
buurt vond ik, ook bleek dat jongere mensen het ook mooi vonden dat er een buurtvereniging is. Naar
aanleiding van deze ontmoeting wil ik een beroep doen op jonge buurtgenoten om samen met ons te kijken
wat we voor hun kunnen betekenen en waar behoeftes liggen. Het zou mooi zijn dat ze net als Esther voor
verjonging in het bestuur zouden zorgen.
Libbe

We zoeken een nieuw lid voor de kascommissie
Onze kascommissie bestaat uit twee mensen. Mevrouw Bruens en misschien u wel? Wilt u één keer per jaar
onze boekhouding en de jaarrekening controleren? Mail dan naar libbevanes@kpnmail.nl

Hulp gevraagd???
Bij nieuwe verlichting hoort ook een netjes plafond.
In de Skûle is een systeemplafond en deze platen willen we graag gaan verven.
De planning is om dit op een aantal dagen in juli te doen.
Wie komt er ons helpen? Mail dan naar libbevanes@kpnmail.nl

Agenda
Hopelijk kunnen we in september weer onze vertrouwde activiteiten opstarten. Ook
willen we het seizoen openen met een rommelmarkt (of een garage/tuin sale) op zaterdag
18 september. Hoe dit alles er allemaal uitgaat zien, vermelden we in de volgende
nieuwsbrief. Deze komt eind augustus 2021 uit.

Maandag
Klaverjassen
Hopelijk kunnen we in september weer
beginnen.

Sjoelen
Hopelijk kunnen we in september weer beginnen.

Dinsdag
Koffieochtend om 10 uur
Koffie sociëteit De Singels

Actief bewegen 55+ om 13.00 uur.

14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december

Hopelijk kunnen we in september weer beginnen.

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

Poolbiljarten
In de even weken van 14.00-17.00 uur.
Hopelijk kunnen we in september weer beginnen

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

Handwerkcafé ouderen van 14.00-15.30 uur.

7 oktober
4 november
2 december

Vrijdag
Actief bewegen 55+ om 09.00 uur
Hopelijk kunnen we in september weer
beginnen.

Dansen
Hopelijk kunnen we in september weer
beginnen.

Wij, als bestuur van de buurtvereniging, willen u een hele fijne zomer toewensen! Wij
hopen dat de versoepelingen aan blijven en dat we weer kunnen opbloeien als
buurtvereniging. Wellicht met nieuwe mensen, die onze buurtvereniging willen komen
versterken!

