
 
 
 

     Buurtvereniging “De Singels” 
www.buurtverenigingdesingels.nl 
   https://www.facebook.com/Buurtverenigingsingels/ 
      https://www.facebook.com/singelsjeugd 
 
Digitale nieuwsbrief april 2022 
Als bestuur hebben we besloten om nu geen Singelkrant uit te brengen. Via deze uitgebreide 

nieuwsbrief brengen we u op de hoogte. Heeft u een nieuwtje of andere informatie welke u wilt delen 

met de buurtgenoten, mail dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com. 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren voor 30 juni 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

Beste buurtgenoten,  

A.s. woensdag 11 mei houden wij onze algemene ledenvergadering. We hebben voor die avond ook 

een spreker van Vluchtelingenwerk uitgenodigd. De heer Ram houdt een lezing over zijn 

werkzaamheden bij vluchtelingenwerk. Ook is de gemeente aan het onderzoeken of het oude 

Ichtishuis op de Burmanialaan/Eikesingel kandidaat is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.  

In de vorige vergadering ontdekten we dat we volgend jaar een jubileum jaar hebben. Onze 

buurtvereniging is opgericht in 1982. 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 school te hebben gebivakkeerd, kwam onze schoolleider Wiebe Wijnalda met het 

noodlokaal bij school de Tille wat niet meer werd gebruikt en of dit wat voor de buurtvereniging 

was. Na wat oriëntatie konden we het van de gemeente huren. “t 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. Doch rond de 

eeuwwisseling zo ongeveer zijn we met de gemeente gaan praten over nieuwbouw maar daar zat 

weinig muziek in. Maar uiteindelijk kwam het in een stroomversnelling en 2006 was het rond en kon 

er worden gebouwd. Alweer lange tijd maken we gebruik van de Skûle. We hebben al veel 

buurtverenigingen overleefd die opgeheven zijn in begin van mijn bestuur carrière.  Ik nodigde wel 

10 ander buurtverenigingen uit voor onze jaarlijkse feest- toneelavond. Tegenwoordig staan er bij 

mijn weten maar 2 buurtverenigingen in de gemeentegids. We hebben al wat stormen overleefd en 

de activiteiten aangepast aan de belangstelling, maar met het huidige aanbod 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 jaarlijkse beleg 

door diverse “legers” werd nagespeeld. Deze dag werd afgesloten met een BBQ en livemuziek van 

Gurbe Douwstra.  

Dit jaar willen op zaterdag 10 september ons 40 jubileum gaan vieren voor jong en oud. Weer in een 

trend van een uitstapje, iets voor de jeugd en iets leuks voor op de avond. We zijn er druk mee bezig 

om het allemaal te regelen.  Houdt de datum vrij! 

Ook hebben we een buurtbudget aangevraagd om fietshekken te plaatsen bij de Skûle. Zodat we 

veilig onze fietsen hier aan kunnen bevestigen. We hopen dat de gemeente deze aanvraag 

honoreert. 

Namens het bestuur Libbe van Es    
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Bericht van de beheerders 

Bericht van de beheerders. 
 
We gaan weer richting het voorjaar/zomer en hopelijk met veel mooi weer. 
Ook wordt er voorzichtig naar de langere termijn gekeken en hopelijk kunnen er weer gezamenlijke 
activiteiten plaats vinden. 
Helaas is de koffieochtend vanaf januari niet weer gestart, er was geen voldoende belangstelling voor. 
Voor het nieuwe seizoen kijken we of het weer door kan gaan of dat het volledig stopt. 
Voor iedereen een vriendelijk verzoek; als er een activiteit start of weer stopt dan graag doorgeven aan 
de beheerders. Dit mag telefonisch maar ook via de mail. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Rudi en Ymkje 

 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Algemene ledenvergadering en een lezing over 

vluchtelingenwerk 

Op woensdag 11 mei 2022 bent u van harte welkom op de jaarlijkse algemene 

jaarvergadering. Inloop om 19.30 uur. Om 20.00 uur gaan we van start in de Skûle. 

Agenda: 

1.   Opening 

2.   Vaststellen agenda 

3.   Mededelingen 

4.   Notulen ledenvergadering 06-11- 2019 

5.   Jaarverslag algemeen 2020/2021 niet gemaakt vanwege vacature secretariaat. 

6.   Jaarverslag financieel 2020/2022 (wordt op de vergadering uitgedeeld) 

7.   Verslag kascommissie 

8.   Benoeming kascommissie 

9.   Begroting 2021/2022 (wordt op de vergadering uitgedeeld) 

10. Bestuursverkiezing 

      Libbe van Es, aftredend wel herkiesbaar. 

      Sjoukje Akkerman algemeen bestuurslid aftredend wel herkiesbaar 

      Klaas Noord penningmeester aftredend wel herkiesbaar 

      We hebben aantal bestuur ondersteuners 

      Andere kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot aanvang van de vergadering 

      aanmelden bij het bestuur. 

11. Rondvraag. 

 

Na de rondvragen geeft de heer Wim Ram een lezing over vluchtelingenwerk. 

Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat 

ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben 

gevonden. 

 

 

 

 

 

 

Bloemschikken 

Woensdagavond 13 april hebben we prachtige Paasstukken gemaakt. We waren met 12 
deelnemers bij de Florissant in de Wiken. Het was goed georganiseerd. We zijn van plan 
om dit rond de Herfst en net voor de Kerstdagen weer te organiseren.  

 
 
 



Agenda 

Maandag 
Koffieochtend om 10 uur. 
Koffie sociëteit De Singels 

Klaverjassen om 19.15 uur. 

In het nieuwe seizoen hopelijk weer 9 mei 
23 mei 
Het nieuwe seizoen begint in september weer. 

Dinsdag 
Actief bewegen 55+ om 10.15 uur. Actief bewegen 55+ om 13.00 uur. 

   

Woensdag 
Schilderen Poolbiljarten 

Elke woensdagochtend om 09.30 uur 
 

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 
 

In het nieuwe seizoen hopelijk weer 

Vrijdag 
 Dansen 

 In het nieuwe seizoen hopelijk weer 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 september ons jubileum  

 
 

 

 

 

 

Woensdag 11 mei Algemene ledenvergadering 2022 om 

20.00 uur (inloop om 19.30 uur) en daarna een lezing over 

vluchtelingenwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


