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Wijkgebouw “De Terp”
C.F. Engelhardstraat 28
8802 XZ Franeker
www.bv-arkens.nl
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Lidmaatschap bv Arkens
Voor €12,50 per jaar, per adres, bent u lid.
Lid worden? Stuur een e-mail naar :
penningmeester@bv-arkens.nl

Bestuur
Ingrid Stelwagen [voorzitter]
Arkens 7
voorzitter@bv-arkens.nl
06-52328350
Jolanda Oegema [secretaris]
Ulbe van Houtenplein 15
secretaris@bv-arkens.nl
Richard Groeneveld [penningmeester]
J.H. Pameijerstraat 42
penningmeester@bv-arkens.nl
06-46335628
Pieter van der Horst
Nyckle J. Haismaplein 7
info@bv-arkens.nl
Erik Pereboom
Cammingastraat 29
welzijnscommissie@bv-arkens.nl

Redactie Arkens Post
Afke Punter
Cammingastraat 20
redactie@bv-arkens.nl

De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken en behoudt
zich het recht voor plaatsing te weigeren of
in te korten.

Van het bestuur
Beste buurtbewoner(s),
Het nieuwe jaar is ondertussen alweer van start gegaan. Toch willen wij
u en uw naasten, namens het voltallige bestuur, graag nog een mooi en
vooral gezond nieuwjaar toewensen!
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij wel zeggen dat het een
bijzonder en onzeker verenigingsjaar is geweest. Na een enthousiaste
start in Januari 2020 met een volle activiteitenagenda, wordt de situatie
vanaf maart, in verband met het coronavirus, erg onzeker. Activiteiten
moeten worden geannuleerd of kunnen in de zomermaanden alleen
onder strikte regels plaatsvinden.
Inmiddels zijn wij een jaar verder en in de huidige Lock down, moeten
wij leren “omdenken”, met andere woorden, denken in mogelijkheden
en oplossingen.
Wat kan er dan nu wel?
Natuurlijk een leuke activiteit voor de kinderen, de wandelbingo. Verder staan er de aankomende tijd een aantal onlineactiviteiten op de
agenda. Dat is anders dan u van ons gewend bent, maar passend in deze tijd en zo hopen wij u toch een leuke ochtend, middag of avond te
kunnen bezorgen.
Een uitdaging? Jazeker, zowel voor u als deelnemer, maar ook voor ons.
Alle informatie betreffende de onlineactiviteiten vindt u verderop in
deze Arkens Post. Zijn er onduidelijkheden of heeft u nog vragen, laat
het ons dan gerust weten.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een succes gaat worden!

Bestuur buurtvereniging Arkens
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Agenda
Februari
Maandag
Zaterdag
Zaterdag

11
13
13

Oudpapier
NLdoet Geannuleerd Nieuw data 29 mei.
Online Bingo

Maart
Dinsdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Donderdag

2
6
8
8
13
25

Wandelbingo Inleveren brievenbus de Terp
Uiterste opgave data pop-quiz
Jantje beton collecte week
Oud papier
pub quiz online
Algemene leden vergadering

Blz 7
Blz 15

Blz 21
Blz 17
Blz 11

Blz 17

Op de website www.bv-arkens.nl staan alle activiteiten van de buurtvereniging vermeld, ook de activiteiten voor
begin volgend jaar. De buurtvereniging heeft ook een eigen Facebookpagina, zie www.facebook.com/BVArkens.
Volg onze Facebookpagina zodat je op de hoogte blijft van activiteiten. Vanuit de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten we u er op wijzen dat tijdens de activiteiten foto’s en/of filmpjes gemaakt kunnen worden. Deze worden gedeeld op de website en op Facebook.

Koffie ochtend digitaal?
Op dit moment is het niet mogelijk om koffie ochtenden te organiseren in
de Terp ivm de geldende corona maatregelen.
Nu is er misschien wel behoefte aan om onderling wat contact te hebben,
daarom willen we kijken of er een mogelijkheid is om dit digitaal te doen.
Het zal niet hetzelfde zijn als gezellig met elkaar in de Terp te zitten,
maar zo heeft u toch een mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken en bij te kletsen.
We willen dan ook kijken of u hier behoefte aan heeft. Als u dit wilt proberen kunt u zich aanmelden via de
mail (activiteiten@bv-arkens.nl). Als blijkt dat u hier behoefte aan heeft gaan wij proberen te zorgen dat dit

Kopij volgende Arkens Post inleveren vóór 12 maart 2021

Alle activiteiten van de buurtvereniging zijn in principe alleen toegankelijk voor leden, tenzij anders aangegeven.
Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico.
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Oudpapier

Alle rassen en niet-rassen zijn welkom.
Puppy wenbeurt tot 16 weken gratis.
Ook voor het knippen van nagels
voor konijnen en cavia's.
Voor meer informatie zie website,
Facebook, of neem contact op.
Openingstijden: maandag, dinsdag en
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Cammingastraat 92 in Franeker

Graag tot ziens bij Trimsalon BiBa!
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2019

2020

januari

7.760kg

8.780kg

februari

4.980kg

5.820kg

maart

4.500kg

4.680kg

april

6.280kg

5.250kg

mei

6.220kg

5.340kg

juni

5.120kg

4.640kg

juli

4.820kg

4.700 kg

augustus

4.560kg

3.660 kg

september

4.940kg

5.100 kg

oktober

6.900kg

4.900kg

november

5.120kg

5.420 kg

december

5.300kg

Totaal

61.200kg

Onder de aandacht
Activiteiten
Graag willen wij het volgende nogmaals benadrukken. Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten te organiseren die
passen in deze tijd. Mocht het zo zijn dat er intussen tijd ontwikkelingen zijn, die ons moeten doen besluiten activiteiten te annuleren, dan laten wij u dat tijdig weten via de mail (bij opgave activiteit) de informatieborden in de
wijk of via de website van de buurtvereniging.
Kerstbomen
Wij vinden het erg jammer dat wij u dit jaar niet de mogelijkheid konden bieden om uw
kerstbomen in te leveren. In overleg met de federatie (overkoepeld orgaan buurtverenigingen) is er begin januari nog een mail naar de gemeente gegaan om dit besluit bij
te stellen. Dit is helaas niet gelukt.
NL Doet dit jaar op 29 mei
Vorig jaar heeft het bestuur de toezegging gekregen van de gemeente Waadhoeke om het terras gelegen naast De
Terp met 1,50 meter te verbreden. Wij zijn hier erg blij mee, maar helaas heeft dit project enige vertraging opgelopen. In samenwerking met NL Doet willen wij dit graag op korte termijn toch proberen te realiseren.
Wilt u 29 mei die extra helpende hand bieden, neem dan contact op met;
Richard Groeneveld 06-46335628 of mail naar penningmeester@bv-arkens.nl

Boekenkast nieuws
Sinds een aantal maanden is onze wijk een boekenkast rijker hij staat tegenover
De Terp. Iedereen mag boeken uit deze kast meenemen, lezen en doorgeven
of terugzetten. En er wordt al flink gebruik van gemaakt! Ik heb het bestuur van
de buurtvereniging aangeboden om de kast te beheren.
Wat ga ik doen als boekenkastbeheerder?
De bedoeling is om de boeken te ordenen op een aantal categorieën, zodat je
niet alle boeken langs hoeft om jouw favoriete genre te vinden. Ik loop de kast regelmatig na om te kijken of de
boeken bij de juiste soort staan.
Als boeken heel lang blijven staan, is dat een teken dat er geen animo voor is en breng ik ze naar de
kringloopwinkel of gaan ze uiteindelijk bij het oud papier. Heb jij boeken die je kwijt wilt, maar is de kast vol?
Prop ze er niet bij in, maar bel me, dan maken we een afspraak om ze evt. eerst in De Terp neer te zetten, daar hebben we plek om enige voorraad te bewaren. Ik selecteer de boeken en zet ze in de boekenkast als er ruimte is.
Ook ben ik het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en tips.
Met een hartelijke groet,
Maaike van Dijk, bereikbaar op 06-55108608
Coördinatoren:
Activiteiten voor
volwassenen:
Bezorging AP:
Kaatscommissie:
Fietsclub:
Jeugdcommissie:
Kaartcommissie:
Oud papier:

vacant
Mathijs Westra
Lieuwe Visser
Gineke Broese - Koolen
vacant
Kees van Ruiswijk
Yke Luinenburg

J van Duurenstraat 12
Nynke fan Hichtumpaed 1

394262
394006
392999

O. Postmaplein 16
C.F. Engelhardstraat 18

390996
06-20228125
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Terug blik op “wie wilt u verrassen met een kerstparket?”
Wat hebben wij veel mooie & ontroerende reacties

mogen ontvangen op onze kerstpakketten actie!
Kiezen uit de vele nominaties was echt onmogelijk,
want dan zouden wij veel mensen tekort doen.
Uiteindelijk hebben wij besloten om uit de
nominaties drie gelukkigen te loten
De gelukkigen waren;
Dhr. Johan Bosma
genomineerd door zijn buren
de Familie Prins
De familie Baanstra genomineerd door Carolien
Dijkstra
Dhr. Frans Idsinga
genomineerd door buurvrouw
Tamar

In het november nummer van Arkens Post stond een
oproep om iemand te nomineren die
voor een verrassing/ kerstpakket in aanmerking komt.
Ik was door buurvrouw Tamar genomineerd voor zo’n
pakket.
Op 22 december werden de pakketten bezorgd, maar
helaas was ik niet thuis toen het bezorgd werd.
Het was voor mij een grote verrassing en ik wil mijn
buurvrouw Tamar bedanken voor de eer en het bestuur van buurtvereniging Arkens voor het mooie pakket.
Nogmaals bedankt!
Frans Idsinga

Nieuws van ouderen coördinator
Het is alweer enkele maanden geleden dat u iets van mij hebt vernomen. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen
waarom dat zo is. Geen koffieochtenden meer. Geen shuffleboarden meer. Geen andere leuke bijeenkomsten
meer.
Laten we hopen dat we door de vaccinaties dit alles snel achter ons kunnen laten. Echter achter de schermen is wel
degelijk iets gebeurd: onze buurtbank is inmiddels uit Spanje gearriveerd en staat in een tijdelijk gehuurde garage
in de Pameijerstraat te wachten op vrijwilligers die straks willen helpen deze bank met mozaïek te bekleden.
Wel kunnen we ondertussen vast aan de slag met het ontwerpen van het mozaïek. De wens is dat de bank een
soort herinneringsbank wordt aan de beide scholen die in onze wijk hebben gestaan. Dus de Fugelflecht en de
Kruipeal. En dan mag natuurlijk ook een afbeelding van onze eigen buurtmolen niet ontbreken op deze enige echte
BUURTBANK.
Daarmee kunnen we vast aan de slag. De persoon die ons hierbij gaat helpen is ook besmet geraakt met het virus.
Dus voorzichtigheid is voorlopig nog even geboden. Maar dit wordt vervolgd.
Ook is de bewegingscoach van de gemeente Waadhoeke bezig om subsidies te verkrijgen zodat we als
buurtvereniging straks onze eigen shuffleboard baan hebben. Ook dit wordt vervolgd. Heeft u vragen of advies over
bovenstaande informatie neem dan gerust contact met mij op. Tel. Nr. 390996 of per mail: a.v.ruiswijk@ziggo.nl.
Blijf allen gezond.
Annelies van Ruiswijk
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Jantje Beton collecte van 8 t/m 13 maart
Buiten spelen is voor ieder kind superbelangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Kinderen moeten steeds meer en
spelen steeds minder buiten. Terwijl buiten spelen en ravotten met andere kinderen bij een club of een plek in de
buurt juist enorm belangrijk is! Daarom zegt Jantje Beton;
“Stop nooit met spelen!”
De financiële gevolgen van COVID-19 zijn voor veel jeugd en jongerenorganisaties groot. Van 8 t/m 13 maart is
daarom de jaarlijkse collecte van Jantje Beton. Collecteren kan altijd, op een veilige manier, huis aan huis, op veilige
afstand. Toch begrijpen wij dat niet iedereen dat prettig vindt in deze onzekere tijd en daarom willen wij u ook de
mogelijkheid bieden om gebruik te kunnen maken van de hiernaast afgebeelde IDEAL QR code. Een mooie bijkomstigheid is dat van het opgehaald geld, de helft de buurtvereniging toekomt! Zo kunt u een bijdrage leveren aan de
projecten van Jantje Beton en ondersteunt u ook uw buurtvereniging…
Voelt u er wat voor om te collecteren voor Jantje Beton? Neemt u dan contact op
met Richard Groeneveld tel.06-46335628 of mail naar penningmeester@bvarkens.nl

Hoe scan ik een QR code?
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Buurtvereniging Arkens en voedselbank
“de helpende hand”
Het zijn op dit moment spannende en vooral onzekere tijden.
Dankzij uw hulp heeft de buurtvereniging voor voedselbank “De Helpende hand” voor de feestdagen voedselpakketten samen kunnen stellen voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.
Woensdag 16 december jl. hebben wij een ruime hoeveelheid (houdbare) producten kunnen overdragen aan de vrijwilligers
van de voedselbank.
Mede namens de voedselbank willen wij u langs deze weg heel hartelijk danken voor uw
bijdrage!

11 november sint maarten
Helaas kon de optocht met de Sternse Slotlanders dit jaar door corona niet doorgaan, maar gelukkig is er een passende oplossing gevonden!
Maar liefst 89 kinderen wisten de weg te vinden naar de feestelijk versierde Terp.
Na het zingen van een mooi lied, mochten ze zelf een lekker snoepzakje uitkiezen
van de tafel…
Anders dan anders maar zeker niet minder geslaagd!

Sinterklaas
5 December, eindelijk was het zover. De Pieten brengen de schoentjes, die eerder waren gebracht in de Terp,
weer terug. Aan huis dit keer.
Sinterklaas heeft contact gezocht met het bestuur Arkens hoe dit te kunnen organiseren. De Pieten mochten een
elektrische bakfiets regelen waar alle schoentjes en kadootjes in konden.
Sinterklaas had de Pieten een route meegegeven. Fietsend, zwaaiend door de straten, allemaal blije koppies,
zwaaiende mensen voor de ramen vertelden de Pieten aan Sinterklaas.
Wat een verassing dat de Pieten, 3 maar liefst, de schoentjes en kadootjes aan huis kwamen brengen. Helaas zat
een feest in de Terp er dit jaar niet in. Maar de Pieten vonden dit ook wel heel erg leuk. Wie weet dit jaar weer op
deze manier.
Sinterklaas laat dit natuurlijk op tijd weten.
Groeten Sinterklaas en zijn Pieten.
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Miedema Verhuur
Springkussens, Abraham– & Sarahpoppen,
feesttent (6x6m2), biertap, statafels

Voor info en reserveringen:

J.H. Pameijerstraat 23
Franeker
Telefoon: 06-14552040

Voorstraat 78
8801 LE Franeker
0517-397828
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Online Bingo 13 februari
We gaan het wel anders doen dan anders. We gaan het digitaal doen!!!
13 Februari om 20.00uur is er weer een BINGO!!!!
Dus ONLINE-BINGO.
Nu niet direct denken dit is ingewikkeld niets voor mij, wij gaan u helpen.
Het enige wat u nodig heeft is een tablet, laptop, computer of een smartphone.
Het mooiste zou zijn als er een camera op zit en ook aanstaat. Zo zien we elkaar
in deze tijd toch nog
Wat wij van u vragen is een mail te sturen aan activiteiten@bv-arkens.nl
vermeld hierin de volgende gegevens:-Naam
- E-mail adres waarop wij u kunnen bereiken.
- hoeveel setjes bingo kaarten u wilt €10,- per set, (1 setje á 4 kaarten 12 keer kans
op Bingo) .
Om u al een beetje uitleg te geven: wij gaan het via Zoom doen.
Er zijn twee manieren:
1) U kunt alvast naar www.zoom.us gaan en ZOOM downloaden. Op het moment dat u van ons een mail
ontvangt, een paar dagen voor de BINGO, kunt u de link aanklikken en zal zoom gestart worden!
Dan bent u gereed voor de bingo.

2) U krijgt van ons een paar dagen voor de Bingo de mail met de link toegestuurd van de bingo, u klikt op deze link
en volgt de stappen die er staan. Zo kunt u kiezen om het programma niet te downloaden maar via de webbrowser
mee doen.
Als u zich heeft aangemeld voor de Bingo krijgt u van ons een mail met hierin stap voor stap uitleg hoe u mee kunt
doen. Het lijkt ingewikkeld, maar dit valt reuze mee!
Komt u er niet uit of ziet u hier tegenop en wilt u wel mee doen, stuur dan een mail en gaan wij u helpen zodat u
“gewoon” mee kunt spelen.
Heeft u een prijs gewonnen deze avond, dan word de prijs ook nog bij u thuis langsgebracht!
Wij hopen dat u in grote getalen digitaal zal aanschuiven op 13 Februari 2021 om 20.00uur.
U zal ons zien met de bingomolen, zoals u gewend bent, maar dan op uw scherm.
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Salsadansschool Oeds geeft in Franeker lessen in Salsa, Merengue en Bachata op woensdagavond 19:30 uur en zondagavond 18:00 uur in buurthuis De Terp.
We geven les aan: beginners, intermediate en advance.
Rudi en Willy geven salsalessen sinds 1995 en zijn nog steeds enthousiast om de passie over te
brengen.
Altijd al Salsa willen leren?
We starten in januari, april en september.
We begeleiden ook adspirant bruidsparen die de dans willen openen. Kom gerust binnen tijdens
de lessen.

e-mail:
info@salsacluboeds.nl
www.salsacluboeds.nl
facebook: www.facebook.com/salsaclub.oeds
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Online Pub Quiz
Bent u degene die altijd alles weet als er een quiz op de televisie is?
Degene die op alle verjaardagen met allerlei weetjes komt?
Of bent u iemand die gewoon zin heeft in een gezellige avond?
Dan is deze online pub Quiz avond de perfecte avond voor u…

Zaterdag 13 maart om 20.00 uur presenteert buurtvereniging Arkens
een online Pub Quiz!
Wilt u gezellig meedoen? Opgeven is mogelijk tot uiterlijk 6 maart via activiteiten@bv-arkens.nl ovv van pub quiz.
Na aanmelding krijgt u alle benodigde informatie om deze avond mee te spelen.
Wij zien uit naar uw aanmelding!

Arkens Park
Op maandag 16 November is er een digitale uitleg geweest aan de “werkgroep" ArkensPark over de voortgang van
het project. Het was voor ons nieuw om het zo te doen. Tijdens deze digitale samenkomst is er een uitleg gegeven
over de tekeningen die er nu zijn en hoe het er verder nu voorstaat. De tekeningen zijn getoond en zijn puntsgewijs
uitgelegd. Er was voor de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel kanttekening te plaatsten.
Er is op deze avond gevraagd of er mensen uit de werkgroep waren die zich willen inzetten om in een kleinere
groep dit project verder uit te werken en een goed projectplan te gaan schrijven.
Als dit allemaal is gelukt kunnen we met dit groepje verdere stappen gaan zetten.
Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat het een geslaagde bijeenkomst is geweest.

Bent u ook nieuwsgierig hoe de tekeningen er uitzien? Deze kunt u bekijken op de website van de buurtvereniging
(www.bv-arkens.nl).

Wanneer er meer bekend is over het project laten wij u dat natuurlijk weten. En wilt u misschien graag meehelpen
om dit project verder uit te werken? U kunt zich altijd aanmelden bij arkenspark@bv-arkens.nl

17

Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - jetting

Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
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Reisburo Franeker wijzigt toekomstplannen
De coronapandemie raakt de reiswereld in al zijn geledingen en dat geldt ook voor Reisburo Franeker. Het reisbureau ziet zich vanaf 1 oktober gedwongen de bestaande locatie in het centrum van Franeker op te geven en niet
langer verder te gaan in de huidige samenstelling. Betekent dit dat reizend Franeker en omstreken niet langer vakanties kan boeken? Nee, allesbehalve. Per 1 oktober helpt Jeanet Diemers-Hospes klanten bij het verwezenlijken
van een reiswens naar een levenservaring.
Als persoonlijk reisagent voor 'Personal Touch Travel
Reisburo Franeker' inspireert, helpt en ontzorgt Jeanet
reizigers bij het boeken van vakanties, stedentrips en
verre reizen. Heb je reisplannen en zijn de RIVM richtlijnen weer versoepeld? Maak dan een afspraak met
Jeanet Diemers-Hospes van Personal Touch Travel
Reisburo Franeker.

Personal Touch Travel Reisburo Franeker
Jeanet Hospes
0517 38 4400 | jeanet.hospes@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/jeanet-hospes
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“Wandel bingo”
Heb jij ook zin om mee te doen met onze wandelbingo?
Wat is de bedoeling? Je gaat wandelen door de wijk, alleen of met je papa of mama.
Bij verschillende huizen kom je op het raam een tekening tegen die ook op jouw papier staat. Deze kruis je dan
door.
Maar let op! Op de tekening op het raam staat onderaan ook een letter, deze letter schrijf je op.
Heb je alle tekeningen en letters gevonden, dan heb je BINGO! Nu kan je van alle letters een woord maken.
Nu moet je dus even puzzelen…
Heb je het juiste woord gevonden? Schrijf dit dan onder op dit papier in de vakjes.
Lever je oplossing in voor 2 maart in de brievenbus van de Terp.
Uit alle goede inzendingen kiezen wij 3 prijswinnaars, wie weet ben jij dat wel!
Heel veel succes!

Oplossing:

Naam ;

Adres

Leeftijd ;

Tel/mail ;
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