
 
 
 

     Buurtvereniging “De Singels” 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
   https://www.facebook.com/Buurtverenigingsingels/ 
      https://www.facebook.com/singelsjeugd 
 

Digitale nieuwsbrief september 2020 
In december komt er weer een Singelkrant uit. Om geen informatie te missen, hebben wij besloten 

om af en toe een digitale nieuwsbrief te gaan versturen. Heeft u ook een nieuwtje of andere 
informatie wat u wilt delen met de buurtgenoten. Mail dit dan naar: 

redactiedesingelkrant@gmail.com.Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor dinsdag 8 

december 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Corona 

Tijdens de intelligente lockdown wapperde veel vlaggen: ‘Met elkaar Voor elkaar’ in 

onze wijk. Ook konden de kinderen op berenjacht in onze wijk ‘De Singels’. Prachtig 

om te zien dat we er voor elkaar zijn in deze tijden. Vanwege de corona heeft de 

buurtvereniging even stil gezeten, maar we willen weer de activiteiten op gepaste 

afstand door laten gaan. Helaas gaan: de lezingen, het handwerkcafé voor 

volwassenen en het klaverjassen nog niet door. Maar gelukkig gaan de andere 

activiteiten wel door. Wel hebben we besloten om de koffieochtend ‘Koffie sociëteit’ 

op gepaste afstand twee keer in de maand te organiseren. Zie hier onder voor de 

agenda. 

 
 
 
 
 

 

Eigen garage/tuinfair op zaterdag 10 oktober 
 

Normaal hebben we altijd in een rommelmarkt bij De Skûle om het seizoen mee te 

starten.  Dit jaar organiseren we wat anders namelijk een alternatieve 

rommelmarkt verspreid in onze wijk ‘De Singels’. Dit noemen wij een eigen 

garage/tuin fair.  

Iedereen woonachtig in deze wijk kan hier gratis aan meedoen ongeacht lid of 

geen lid van de buurtvereniging. We hebben ons beperkt tot dit gebied (zie 

plattegrond) en we hebben in deze buurt ook folders verspreid.  

Het is geheel op eigen verantwoordelijkheid. De opbrengst is ook helemaal voor 

jezelf. Alleen vooraf even opgeven is van belang. Dit kan voor dinsdag 6 

oktober op redactiedesingelkrant@gmail.com (geef de straatnaam en huisnummer 

op). Er wordt een lijst gemaakt met de deelnemende garages en tuinen.  
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Zaterdag 10 oktober 2020 

Tijdstip: 09.30 tot 13.30 uur 

De Skûle: Op zaterdag 10 oktober om 09.00 tot 13.30 uur is de Skûle open voor koffie 

en thee (op gepaste afstand en buiten) en hier kan een lijst worden opgehaald met de 

deelnemers. Ook proberen we de lijst digitaal aan te bieden op onze internetkanalen. 

Iedereen kan verspreid door de wijk gaan om leuke spullen te scoren van 09.30 tot 

13.30 uur op zaterdag 10 oktober 2020. 

Spelregels voor iedereen: kom alleen als je gezond bent en geen klachten hebt. Houdt 

altijd de 1,5 meter afstand. Voor de verkopers is het verstandig om een bakje te 

hebben voor het wisselgeld, zodat er geen handcontact plaatsvindt. 

 
 
 
 
 

 



Agenda  

Dag Tijdstip Activiteit 

Dinsdagochtend op  
15 en 29 september  
13 en 27 oktober 
10 en 24 november  
8 december 

10.00 uur Koffie drinken 

Dinsdagmiddag begint 
op 1 september 

13.00 uur Actief bewegen 

Woensdagochtend 
begint in september 

09.00 uur Schilderen 

Woensdagmiddag 
Vanaf september in de 
even weken 

14.00-17.00 
uur. 

Poolbiljarten 

Donderdagochtend 
begint in september 

09.00 uur Schilderen 

Vrijdagochtend begint 
op 3 september 

09.00 uur Actief bewegen 

Vrijdagavond 
Kijk op de website 
voor de data 

20.30 uur Dansen 

 

 

 

 


