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Bestuur 
 

Voorzitter 
Libbe van Es 
tel. 532030 

libbevanes@kpnmail.nl 
 

Secretaris 
Vacant 

 
Penningmeester 

Klaas Noord 
Tel. 06 55172548 

desingelsbuurtvereniging@gmail.com 
 

Leden 
                   Ymkje en Rudi Kort 
        beheerdersdeskule@gmail.com 

 
Leo Kolkena 

l.a.kolkena@gmail.com 
 

Sjoukje Akkerman 
s.akkerman@kpnmail.nl  

 
Esther de Vries 

redactiedesingelkrant@gmail.com  
 
 

Redactie 
 

Esther de Vries 
redactiedesingelkrant@gmail.com  

 
Drukwerk 

 
 
 
 

Bezorging 
 

                      Manou Zijlstra 
           manouzijlstra@gmail.com 
 

De Skûle 
 

Hoge Bomen 2 
9203 ND Drachten 
tel (0512) 537228 

 
Contactpersonen 

 
Rudi en Ymkje Kort 

tel. 520481 
beheerdersdeskule@gmail.com 

 
 

 
Lidmaatschap 

 

 
Gezin   € 15,- per halfjaar 
Individueel  € 10,- 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 

 
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, 

Yes, we hebben weer een Singelkrant voor u. Wij staan niet stil met onze 
buurtvereniging. We hebben allemaal leuke activiteiten op de planning staan.  
U leest dit allemaal in deze krant. 
 
Als buurtvereniging willen we de jeugd meer betrekken bij onze buurtvereniging. In 
december wilden we het Sinterklaasfeest gaan organiseren, maar we hadden helaas net 
niet genoeg kinderen om het te kunnen organiseren. Hopelijk kunnen we het dit jaar 
wel organiseren. Ook deze Singelkrant staat vol met activiteiten die we voor de jeugd 
willen organiseren zoals een vogelhuisje maken of meedoen met een viswedstrijd. Een 
opgave vooraf is wel gewenst. 
 
Dit jaar organiseren we op zaterdag 6 mei een ouderwetse rommelmarkt bij de Skûle. U 
komt toch ook even langs? 
 
Ook hebben we door middel van een buurtbudget van de gemeente Smallingerland drie 
fietsenrekken gerealiseerd bij de Skûle. Geweldig dat de fietsen nu veilig op slot kunnen 
staan. 
 

 
 

Bij deze wens ik u veel leesplezier bij deze Singelkrant! 
 
Tot zover deze “Van de redactie”  
Esther  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 40 – 1 nr. 218  
 
Heeft u een nieuwtje of andere informatie wat u wilt delen met de buurtgenoten. Mail 
dit dan naar: redactiedesingelkrant@gmail.com.  

mailto:redactiedesingelkrant@gmail.com
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Van de bestuurstafel 

 

Beste leden van buurtvereniging de Singels, 
 
Het voorjaar dient zich af en toe aan, door 
mooier weer, meer licht en langere dagen dit 
geeft weer energie. De donkere dagen laten we geleidelijk aan achter ons en 
langzamerhand ook meer en meer de last van de corona beperkingen. 
 
Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik ben wel iets terughoudender in handen 
geven. Een leuning vasthouden heb ik ook min of meer achter me gelaten. Maar 
verder probeer ik mijn oude manier van doen weer op te pakken. 
 
Dit geldt ook voor buurtvereniging activiteiten. We hebben een goed bezochte 
kerstbingo gehad en de nieuwjaarsbijeenkomst was ook goed bezocht, back to 
normal. 
 
In de planning staat een zeer interessante lezing over complot denken in historische 
perspectief. Ik bezoek met enige regelmaat het Filosofische café en daar luisterde ik 
naar de lezing van Arieles Heemstra, oud docent filosofie en historie aan CSG 
Liudger, meer informatie in de krant bij de aankondiging. 
 
Ook hebben we het over een rommelmarkt gehad. We willen het concept dit jaar 
vereenvoudigen, geen kramen, maar verkoop op kleden waar de spullen op uit 
gestald worden. Wel een opiniepeiling gehouden onder de vrijwilligers, want zonder 
hen kan het niet slagen. Er kwamen enthousiaste reacties. De datum is: 
06-05-2023.  Dan kunnen meteen de overgebleven zaken van de “voorjaar 
schoonmaak” naar de rommelmarkt, opruimen maakt ook je hoofd leeg, stellen 
sommige mensen. 
 
De school zoekt enige samenwerking win/win situatie. De samenwerking is stukken 
verbeterd met de huidige schoolleider. Ik zag laatst op TV 5, regio tv van 
Amsterdam, dat daar initiatieven waren om een brief te schrijven aan een 
buurtgenoot en dat dit tot verrassende contacten leidde. Iemand belangstelling om 
daar iets mee te doen laat het weten. 
 
De koffie ochtenden onder de inspirerende leiding van Rudi, oud Drachtster, weet 
veel van allerlei wetenswaardigheden van Drachten 
 
Al met al weer meer spirit in het bestuur met mooie initiatieven zoals u ook verder 
in de Singelkrant kunt lezen. 
 
Tot zover en tot ziens op de activiteiten. 
 
Namens het bestuur Libbe van Es 
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Bericht van de beheerders 
 

Na twee jaar zijn alle activiteiten gestart en is de 
buurtvereniging weer volop in beweging. 
 

Ook de koffieochtenden gaan weer door, 3 oktober 
was de eerste keer en werd het jubileumfeest nog 
een beetje gevierd. Koffie met gebak voor degene 
die er eerder niet bij waren. 
 

Op 5 december was de (sinterklaas) koffieochtend. 
Sinterklaas had surprises gemaakt gevuld met 
chocola. Maar de goedheiligman was ook bij Alie 
langs geweest en had een mok gevuld met chocola 
en mooi ingepakt, er kon lekker gesmuld worden. 
Het was een gezellige en geslaagde ochtend. 
Deze ochtenden zijn één keer per maand en worden 
goed bezocht, het is gezellig en er ontstaan altijd 
spontane gesprekken. Kijk voor de data in de agenda van de krant en op de 
website. 
 

 
 

De jaarlijkse kerstbingo konden we weer houden. Leo als bingomeester en met 
behulp van Rudi zijn er weer mooie prijzen gewonnen en uitgedeeld. 
 

Onder het genot van een hapje en drankje hebben we ook weer een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst kunnen organiseren. 
Er was een leuke groep aanwezig en met muziek uit onze jonge jaren kunnen we 
het een geslaagde avond noemen. 
 

Het is fijn dat de sociale contacten weer plaats kunnen vinden maar ook dat het 
volledige seizoen alle activiteiten weer door konden gaan. 
Dit seizoen nadert het einde en we hopen dat alles in september weer kan starten. 
Kijk voor actuele zaken op de website. 
 

We wensen iedereen een fijne zomer toe en hopen elkaar bij aanvang van het 
nieuwe seizoen weer te ontmoeten. 
 

Een hartelijke groet, 
Rudi en Ymkje 
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Contributie verhoging 

Beste leden van buurtvereniging de Singels. 
 
N.a.v. de gestegen kosten heeft het bestuur op de ledenvergadering voorgesteld 
om de contributie te verhogen. 
Na de voor en tegens zorgvuldig afgewogen te hebben, hebben de aanwezige leden 
in meerderheid voor deze verhoging gekozen. 
De verhoging gaat per 1 juli in: voor een gezin gaat het lidmaatschap van € 12,00 
naar € 15,00 en voor een alleenstaande van € 8,00 naar € 10,00 per half jaar. 
Het is minder dan de inflatie en de contributie is al jaren niet verhoogd.  
Wij gaan ervanuit dat u hiermee akkoord gaat. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het bestuur Libbe van Es. 
 

Pub Quiz 

We willen op 14 april om 20.00 uur een PUB quiz organiseren. Wie heeft er leuke 
ideeën en wil hem eventueel maken? 
Ook wie wil komen, laat dit even weten! 
 
Vorig jaar op de avond van de jubileumviering liep het even niet goed met de audio 
maar we gaan ervoor zorgen dat u dit keer niet hoeft te wachten. Al met al maken 
we er een gezellige avond van. Het zou leuk zijn als iemand zich beschikbaar stelt, 
maar leuke vragen zijn ook welkom. Mail Libbevanes@kpnmail.nl 

Rommelmarkt 

 
We gaan de rommelmarkt organiseren op 06-05-2023 laatste dag van de 
meivakantie. 
 
De vrijwilligers zijn weer enthousiast en we gaan ervoor. We gaan uit van mooi 
weer en een prima sfeer en maken er een gezellige dag van. 
Zoals u gewend bent komen we om 08.00 uur de verkoopbare spullen ophalen, 
zorg dat u het bijtijds bij de weg zet met de door ons rondgebrachte folder eraan 
zodat het duidelijk is dat we het kunnen meenemen. 
De verkoop zal starten om 10.30 uur vanaf dekzeilen. We willen de onkosten van 
de kramen besparen. 
 
U bent natuurlijk van harte welkom als vrijwilliger maar ook als koper en kijker! De 
koffie staat klaar. 
 

 

mailto:Libbevanes@kpnmail.nl
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Busreis organiseren? 

 

Vorig jaar was de busreis door Groningen, naar aanleiding van het 40 jarig bestaan 
van onze buurtvereniging, volgens velen een groot succes. 
 
Daarom willen we, bij voldoende deelname, zoiets weer organiseren, maar nu door 
Zuidwest Fryslân. En wel op 30 september. 
Te denken valt aan Hindeloopen, Aldfaers Erfroute, Reaklif te Mirns via St. 
Nicolaasga naar de Amazonevijver of Kabouterpad. 
 
De prijs ligt nog niet vast, maar zal rond de € 30,00 komen te liggen 
 
Opgave kan mettertijd via betaling bij de penningmeester. Eerst willen we graag de 
belangstelling peilen. Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken vóór 1 mei. 
Dit kan via een telefoontje naar Sjoukje: 0512 511081. 
 

 

Fietsenrekken 

 

Onze aanvraag voor het buurtbudget: Korte inhoud van het plan 
Wij zijn een buurtvereniging in de wijk ‘De Singels’ in Drachten. Wij bieden 
activiteiten aan voor onze leden voor jong en oud. Omdat veel leden in de buurt 
wonen, komen ze vaak op de fiets naar het gebouw de Skûle (op De Hoge bomen 2 
in Drachten) toe. De meeste leden komen vaak op dure (elektrische) fietsen en 
willen de fietsen dan veilig op slot zetten bij de Skûle.  
 
Bij ons gebouw ontbreekt het aan een goede fietsenstalling. Het liefst zien wij drie 
mooie fietsenhekjes die ook op het museumplein in Drachten aanwezig zijn. Waar 
je je fiets met een goed kabelslot aan kunt bevestigen. Maar andere fietsenhekjes 
zijn ook goed.  
 
Voor de Skûle staat een kunstwerk van Roelie Woudwijk. Wij willen hier geen 
fietsenhekjes voor plaatsen. Dit vinden wij zonde van het kunstwerk.  
Op de andere kant, links van de toegangsdeur van de Skûle zijn de bosjes nu 
weggehaald door de gemeente. Daar zouden de drie fietsenhekjes geplaatst 
kunnen worden. Er moeten dan wel een aantal stoeptegels bij geplaats worden. 
 

 

Wij zijn er erg blij mee. Erg fijn dat 
de gemeente Smallingerland dit 
heeft gerealiseerd. 
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Aankondiging lezing over complottheorieën  

 
We hebben Dhr. A Heemstra bereid gevonden deze lezing ook voor de 
buurtvereniging te houden. Ik kan het u aanbevelen om te komen, het is een 
zeer interessante lezing waaruit blijkt dat complot denken al van alle tijden is. 
 
Er is wat mij betreft wel de voorwaarde dat we rond de 20 leden moeten 
hebben die komen luisteren, dus opgave is vereist voor belangstelling. Daarna 
ga ik een datum met hem plannen. Onderstaande tekst over de voordracht 
heb ik met toestemming overgenomen van de site van filosofie café. 
 
Opgave kan bij libbevanes@kpnmail.nl 
 
Arelis Heemstra over Complottheorieën en rechtspopulisme. 
 
‘Corona wordt verspreid door 5G’, ‘de maanlanding is in scène gezet’ of ‘de 
Holocaust bestaat niet’.  
 
Na een ingrijpende gebeurtenis schieten zulke theorieën als paddenstoelen uit de 
grond. Het zou gaan om geheime machinaties van kwaadaardige, achter de 
schermen opererende mensen. 
 
In een filosofisch café moeten we daarom wel stilstaan bij dit fenomeen. In deze 
lezing zullen we ons vooral bezighouden met de vraag wat complottheorieën zijn 
(want dit zijn het) en over de effecten die ze hebben op het reilen en zeilen van 
samenleving en politiek. Uniek zijn complottheorieën echter niet. Ze hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de 19e en 20e eeuw. Denk aan de opkomst van 
antisemitisme en nazisme, maar ook aan de Grote Zuiveringen onder 
Stalin. 
 
In onze tijd spelen ze een belangrijke rol in het rechtspopulisme. Daaraan zullen we 
ook aandacht besteden: de trekken van deze politieke stroming geven de 
mogelijkheid om wezen en structuur van complottheorieën beter te begrijpen. 
We zullen deze avond ook bekijken hoe de filosofie zich verhoudt tot deze 
theorieën. Het gaat bij deze lezing niet om de verschillende theorieën te 
weerleggen. Dat laten we graag aan echte experts over. 
 
Dr. A. Heemstra studeerde geschiedenis en filosofie, en promoveerde cum laude op 
een proefschrift over Schelling. In zijn werkzame leven was hij docent filosofie en 
geschiedenis aan CSG Liudger te Drachten. Hij is sinds de start van het FCD lid van 
de werkgroep. 
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Een samenwerking tussen de Skûle en OBS De Tille 

 

Allereerst zal ik mij aan u voorstellen, mijn naam is Detmer 
Postma en sinds vorig schooljaar ben ik directeur van OBS 
de Tille. Een prachtige school in een oud, maar mooi 
gebouw op een prachtige locatie in Drachten. In dit 
gebouw wordt meer dan alleen onderwijs verzorgd, er is 
voor- en naschoolse opvang en er zit een buurtvereniging 
in een eigen ruimte.  
 
Het contact met de beide beheerders verloopt op een 
prettige, vlotte en constructieve manier. We helpen elkaar waar 
nodig en waar mogelijk. Op de Tille zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken 
om naast de voor- en naschoolse opvang ook peuterspelen in het gebouw te 
organiseren en eventueel ook kinderopvang. Dit betekent dat we straks een aanbod 
hebben van 2 tot 12 jaar en mogelijk zelfs van 0 tot 12 jaar.  
 
Om ook de Skûle hierin mee te nemen en te betrekken heb ik overleg met Rudi en 
Ymkje. Hoe mooi zou het zijn als we een aanbod zouden hebben van 0 tot 100 jaar, 
een uniek concept in Drachten waarbij we elkaar kunnen versterken en aanvullen. 
Hierbij valt te denken aan ouderen en kinderen die samen bewegen op muziek, 
samen een schildercursus volgen, die aan elkaar voorlezen, die helpen bij het 
knutselen of een creatief circuit. En zo zijn er vast nog wel meer mogelijkheden te 
bedenken om samen te kunnen doen.  
 
De komende tijd en het volgende schooljaar zullen we vaker met elkaar in overleg 
gaan om te kijken of en hoe we deze ideeën vorm kunnen geven. Door gebruik te 
maken van elkaars kracht kunnen we elkaar helpen en versterken en zo een kleine 
‘Mienskip’ in ons eigen gebouw creëren.  
 
Met hartelijke groeten, Detmer Postma 
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Bloemschikken 

 

Op woensdag 29 maart gaan we weer bloemschikken voor de Pasen. 
Dit doen we bij de Florissant, een bloemist in de Wiken in Drachten.  
De prijs is 30 euro voor niet leden en 25 euro voor leden. 
De volgorde van de betaling is tevens de opgave. 
Er kunnen max. 12 personen meedoen. 
Mochten er aanmerkelijk meer opgaves zijn, dan proberen we nog een avond te 
organiseren. 
 
Banknummer van de penningmeester buurtvereniging de singels:  
 
NL39 RABO 0144539926 
T.N.V. buurtvereniging de Singels. 
 

 
Poolbiljart 

 

De leden van de club poolbiljart hebben unaniem besloten om de club Poolbiljart op 
te heffen. Bij deze willen wij Dirk Buik bedanken voor het organiseren van deze 
club. Als bestuur vinden wij het jammer dat de club wordt opgeheven. 
 
 

Provinciale Statenverkiezingen 

 
In verband met de Provinciale Statenverkiezingen zijn er op dinsdagmiddag 14 
maart t/m donderdagmorgen 16 maart geen activiteiten in de Skûle. 
 

Vacature 

 

We hebben nog steeds een vacature voor 
bestuursleden. 
Heeft u tijd en zin om met ons als bestuur de 
buurtvereniging te besturen en creatief en 
initiatief vol mee te doen? 
 
Neem dan contact op via; libbevanes@kpnmail.nl 
 
U kunt dan kijken of het wat voor u is en horen wat er verwacht wordt. Het kan ook 
zijn dat u eerst komt meedraaien als bestuur ondersteuner. 
Wij zijn een gezellig bestuur, steunen elkaar en zijn duidelijk in wat we kunnen en 
willen. 
 
Namens het bestuur, 
Libbe van Es. 
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Vogelhuisje maken 

 
Hallo Singelsjeugd, 
Als bestuur van de buurtvereniging willen we graag activiteiten voor jullie 
organiseren. Om van start te gaan denken we om met de volgende activiteiten te 
beginnen en vast te organiseren. 
 
In mei leggen alle vogeltjes een ei behalve de koekoek en de griet die leggen in de 
meimaand niet. Horen jullie de specht wel eens boomkloppen in het singelparkje? 
 
 Wij hebben bedacht om bij de Skûle op zaterdag 1 april (geen grapje) ‘s ochtends 
vanaf 10.00 uur vogelhokjes te maken voor de tuin van je ouders of anderen. Rudi, 
onze bestuurder en timmerman, zal hierbij begeleiding bieden.  
 
Jullie ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom voor een bakje koffie. We gaan er 
een gezellige ochtend van maken samen.  
 
Wel even opgeven voor 17 maart met naam adres en leeftijd, dit in verband met de 
inkoop van materiaal. Dit kan via dit email adres: 
beheerdersdeskule@gmail.com  
 

 
 
 
 

Een viswedstrijd 

 
Op zaterdag 9 september vanaf 10.00 uur 
willen we een viswedstrijd organiseren bij 
de zwanenvijver vanuit de Skûle. Ik heb 
gehoord dat er snoeken zitten. Wie de 
grootste vangt gaat op de foto en komt in 
de Singelkrant en wie zou dat nu niet 
willen.  
 
Ook hierbij zijn de ouders welkom voor sterke vis verhalen onder het genot van een 
bakje koffie.  
 
Hiervoor ook opgeven voor 1 juli bij Rudi met naam adres en leeftijd via: 
beheerdersdeskule@gmail.com 
 

 

mailto:beheerdersdeskule@gmail.com
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Rommelmarkt 

Rommelmarkt 
 

             Zaterdag 6 mei 2023  
 

                   bij de Skûle (hoek Hoge Bomen – Fabriciuslaan). 
De verkoop start om 10.30 uur en gaat door tot 13.00 uur. 

• Een draaiend rad 

• 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 6 mei tussen 08.00 en 10.00 uur 
 

U mag ook zelf de spullen afgeven op het terrein, maar dan wel voor 
10.00 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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Klaverjassen 

 

Dit was de tussenstand op maandag 27 februari 2023. 
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Contactpersonen voor de activiteiten  

 
 

In “de Skûle” 
 
 
Agenda, afspraken   Mw. Y. Kort     tel 520481 
     Hr.  R. Kort   
Kaarten    Hr. H. Oosterhof              tel 510646  
Sjoelen     Bestuur                         tel 532030 
Dansen     Mw. G. van der Schaaf   tel 520009 
Actief bewegen 55+   Mw. B. Tuinstra              tel 530833 
Handwerkcafé    Fam. K. Bruens              tel 511228 
Bingo      Bestuur               tel 532030 
Diversen    Hr. L. van Es               tel 532030 
Schilderen (op woensdag)  Bestuur                                            tel 532030 
Schilderen ( op donderdag)  Bestuur                                            tel 532030 
 

Jeugdwerk 
 
 
Algemeen     Bestuur                        tel 532030 
     
 
 

Sport 
 
 
Algemeen    Bestuur                             tel 532030 
 
 
 

Rommelmarkt 
 
 
Algemeen    Bestuur               tel 532030 
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Agenda 

Maandag 

Koffieochtend om 10 
uur. 
Koffie sociëteit De Singels 

Klaverjassen om 19.15 uur. 

6 maart 
3 april 

In de oneven weken. 
 

 
Dinsdag 

Actief bewegen 55+ om 
10.15 uur. 

Actief bewegen 55+ om 
13.00 uur. 

   

 
Woensdag 

Schilderen Bloemschikken 
Elke woensdagochtend om 
09.30 uur 

29 maart op locatie  

 
Donderdag 

Schilderen  
Elke donderdagochtend om 
09.30 uur 

 

 
Vrijdag 
 Dansen 

  

 
Zaterdag 
 Jeugdactiviteiten 

 
Rommelmarkt 
6 mei van 10.30 - 13.00 uur 
 
 

Vogelhuisje maken  
Zaterdag 1 april om 10.00 uur 
 
Viswedstrijd  
9 september om 10.00 uur 
 

 


