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2 Maart 2021 

 
colofon 
 
Wijkgebouw “De Terp” 
C.F. Engelhardstraat 28  
8802  XZ Franeker 
www.bv-arkens.nl      
info@bv-arkens.nl  
 
 
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 
 

 
Wijkagent:  
Jan Heitsma 
Alg. nummer 0900-8844 
Of via contact formulier: www.politie.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) 
 
 
Na de heerlijke sneeuw en ijspret van een aantal weken terug is het om 
ons heen te merken: het voorjaar dient zich langzaam maar zeker aan. 
Het is langer licht, de zon wordt warmer en de natuur ontwaakt. Dat 
geeft energie om de activiteiten weer op touw te zetten, maar helaas 
zijn wij als buurtvereniging, in verband met het coronavirus, nog niet in 
de gelegenheid om ‘vol’ uit te pakken.  
 
De lopende projecten zoals o.a. het Arkens Park, project buurtbank en 
het speeltuinbeleid gaan achter de schermen natuurlijk gewoon door. 
Projecten die veel tijd, energie en geduld kosten, maar elke kleine stap 
vooruit, brengt ons iets dichterbij het doel om dit te realiseren. Daar-
naast proberen wij zo goed als mogelijk invulling te geven aan  
activiteiten die wél kunnen. De online bingo, de pub quiz en de wandel-
bingo voor de kinderen, zijn daar mooie voorbeelden van. En natuurlijk 
niet te vergeten, het verbreden van het terras naast buurthuis De Terp, 
mede mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers vanuit de wijk! 
 
Een volle agenda, zoals u van ons gewend bent is er ook de komende 
maanden nog niet. Wij hopen dat op termijn de teugels langzaam weer 
wat losser kunnen. De eerste signalen zijn voorzichtig positief… 
Voor nu, blijf gezond en pas op elkaar! 
 
 
Bestuur buurtvereniging Arkens 

Arkens Post - Wijkkrant buurtvereniging Arkens - Franeker 
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 Agenda 

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

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 Gegevens-
bescherming (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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopij volgende Arkens Post inleveren vóór 11 juni   2021 

April     

Maandag  12 Oud papier  Blz. 5 

Zaterdag  3  Kinderact. Eieren zoeken 14:00 Blz. 21 

Zaterdag  24 Kinderact. Quiz 14:00 Blz. 21 

Dinsdag  27  Koningsdag  Blz. 9 

Mei     

Maandag 10 Oud papier Blz. 5 

Donderdag  27  Ledenvergadering  Blz. 11 

Zaterdag  29  NL– Doet  Blz. 11 

Juni     

Maandag 7 Oud papier Blz. 5 

Oudpapier  
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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 BBA! 
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 Onder de aandacht 

Goedemiddag leden van bestuur en redactie van buurtvereni-
ging Arkens, 
Ongeveer 30 jaar geleden startte ik met fietsclub Arkens.  
Elke woensdagochtend verzamelden we om 9.00 uur bij de 
Terp om te gaan genieten van een mooie fietstocht.  We gin-
gen, in de zon maar ook door weer en wind, naar Kimswerd, 
Oosterlittens, Harlingen, Berlikum, Menaldum en noem maar op. Halverwege pauzeerden we in een res-
taurant, een dorpskroeg of genoten we in de berm van zelf meegebrachte koffie/thee met koek of gebak. 
Rond 12.00 uur waren we weer thuis. 
 
Het was verrassend om elke keer weer nieuwe fietspaden, boerenweggetjes, onbekende bruggetjes, 
dorpjes...enz. te ontdekken. Verschillende mensen fietsten mee. Ik heb er vrienden voor het leven aan 
overgehouden.  
Eén keer per jaar trokken we er een hele dag op uit. We fietsten op Schiermonnikoog, Terschelling, in 
Schoorl of b.v. door weilanden naar Sneek. 
De laatste paar jaar liep het aantal deelnemers terug. "Oudgedienden" haakten door allerlei oorzaken af. 
Nieuwe deelnemers meldden zich bijna niet. Daarom heb ik besloten te stoppen met genoemde fiets-
club.  
Met heel veel plezier kijk ik terug op die prachtige fietstocht jaren. Ik dank buurtvereniging Arkens dan 
ook vanuit de grond van mijn hart dat die het mogelijk maakte deze tochten te maken, leuke mensen te 
ontmoeten, sportief bezig te kunnen zijn en het Friese land te leren kennen. 
 
Ik wens het bestuur, de coördinatoren en iedereen die zich inzet voor een actief Arkens programma veel 
succes, creativiteit,  
enthousiasme en plezier toe. De laatste Arkens Post zag er veelbelovend uit. Mijn complimenten dat jul-
lie, ondanks de corona maatregelen, erin slagen allerlei activiteiten een dusdanige vorm te geven waar 
veel volwassenen en kinderen uit het  
Schalsumerplan aan mee kunnen doen en ervan kunnen genieten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Gineke Broese - Koolen 
 
 

Coördinatoren: 
 
Activiteiten voor 
volwassenen:   vacant 
Bezorging AP:  Mathijs Westra   J van Duurenstraat 12   394262 
Kaatscommissie:   Lieuwe Visser    Nynke fan Hichtumpaed 1  394006  
Jeugdcommissie:  vacant 
Kaartcommissie:  Kees van Ruiswijk    O. Postmaplein 16    390996  
Oud papier:   Yke Luinenburg   C.F. Engelhardstraat 18   06-20228125  
Ouderencommissie: Annelies van Ruiswijk  O. Postmaplein 16    390996 
Volksdansen:  Tiny Snijders    Tichelwurk 4    3960 
Welzijnscommissie: Erik Pereboom   erik@fam-pereboom.nl 
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Zaterdag 13 februari was de allereerste online activi-

teit van de buurtvereniging. In deze gekke tijd waarin 

gezamenlijke activiteiten belangrijk zijn was er een 

online bingo georganiseerd.  

Met 26 deelnemers werd er op deze avond gestreden 

om leuke prijzen. Omdat het online was werden de 

prijzen de volgende dag bij de winnaars thuis bezorgt.  

Familie Kop-Visser bleek 

een gelukkige avond te 

hebben gehad.  

Maar gelukkig waren er 

ook troost prijzen.  

Het was een geslaagde 

avond met perspectief 

voor meer online  

activiteiten (zolang het 

niet anders kan). 

En de  volgende is  de Pub

-quiz  die tijdens dit schrij-

ven van het boekje nog 

moet plaats vinden .  

Op de valreep voordat deze AP zou worden gemaakt kreeg ik een fantastisch 
mooi bericht:  
 
We hebben onze eigen shuffleboard baan gekregen.   

Nadat we in januari 2021 het bericht hadden ontvangen  dat we subsidie kregen 

heeft het bewegingsteam van de Gemeente Waadhoeke direct actie  

ondernomen en de baan besteld.  

 

Nu nog de pandemie de baas en we kunnen in het najaar starten met  

onze shuffle competitie!   

 

Met dank aan Lammert Harkema van het  

bewegingsteam en natuurlijk de gemeente voor het  

verlenen van de subsidie.  

 
 
 Hier nog even een actiefoto van  de competitie in 2020 

Nieuws van ouderen coördinator 

Eerste online activiteiten Koningsdag 2021  

Saamhorigheid 
 
Het thema voor  de koningsdag 
2021.  
Naast gezamenlijke momenten op 
afstand, komt er een speciaal  
programma voor ouderen en kinderen.  
 
Iedereen wordt gevraagd : 
*om vlag en wimpel uit te  steken.  
* 9.55 luiden de klokken, om daarna om 10.00  
   gezamenlijk  het volkslied mee te zingen thuis , bij                          
    de voordeur of in de tuin.  
*10.00 en 11.00 zullen er verschillende activiteiten  
   zijn voor kinderen om buiten te spelen.  
*16.30 is en dan een nationale Toost.  
 
Ouderen worden opgeroepen om Brieven te schrijven 
aan de koning over hun ervaring in Corona tijd. Maar 
is die stap naar de koning te groot, ook  de redactie 
van Arkens post  ontvangt deze graag.  
 
We wensen u al vast een fijne dag toe!  
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Hallo redactie. 
We hebben een paar dagen geweldig genoten  van het                                schaatsen  
op de grote vijver bij de molen.  Het was geweldig om   
vanuit de warme kamer te zien dat de jongste kinderen                            vaak voor de e 
eerste keer op natuurijs stonden. We konden zo ook                              vaststellen dat er niet alleen oudere mensen 
in het Schalsumerplan wonen. Bijzonder was ook de                             verlichte baan.  
Mooie plaatjes leverde dat op.  
Dank dus aan de buurtgenoten die de baan                                        in het licht hebben gezet en het ijs hebben        
     schoongemaakt.  
                           Volgend jaar maar weer. 
 

                                               Sjouke en Joukje Lousma 
 
 
 

Arkens park  

 

 

Beste leden,  
 
Vorig jaar hebben we geen ledenvergadering gehad i.v.m. corona.   
Ook voor nu weten we nog niet in welke vorm dit mogelijk is.  
We hopen  elkaar Fysiek te mogen ontmoeten, maar anders zal de leden vergadering online zijn.  
Opgave van te voren is dan verplicht.  
 
Ook de  NL doet dag.  hopen we met  elkaar gezamenlijk actief  te zijn.  Zoals  er verderop in het boekje  te lezen 
valt, hebben we  de vorige keer een mooi terras gerealiseerd. Graag maken we  dit jaar banken,  zodat we straks 
heerlijk kunnen genieten van de gezelligheid en elkaar bij ons buurgebouw de Terp.  
 
Voor relevante  informatie  over bovenstaande verwijs  we graag naar de  online media kanalen of onze  
buurtborden.  

Ledenvergadering en nl doet 
27 en 29 mei  
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De allereerste Coronaproof kinder/gezin activiteit van 2021 is een feit.  
De Wandel bingo u heeft ze vast gezien de tekeningen met letters voor de diverse ramen.  

Wandelen door de buurt op zoek naar tekeningen met daarbij een letter. De letters 
vormden samen het volgende 12 letterig woord: ZONNESTRALEN 

De volgende 3 prijswinnaars zijn gekozen 

• Jurre Pols 

• Anouk Jansen 

• Serena Kloetstra 

Bovenstaande kinderen hebben ondertussen al een mooie 
prijs in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd! 
 

Verder Laura van Langen, Jelke Pols, Jarno en Thymen en Ri-
anne, Vince Huismans en Naud van Santen bedankt voor het 
meedoen en insturen van de Oplossing. 

                                                Hopelijk heeft iedereen veel wandel plezier gehad. 

Terug blik activiteiten  

Terras bij Terp. (NLDOET) Zoals u misschien al had gelezen in  

voorgaande AP’s waren we op zoek naar vrijwilligers om de  

handen uit de mouwen te steken voor NLdoet. Dit omdat wij graag 

het terras voor de terp wilde vergroten om meer activiteiten  

buiten te kunnen doen. Op 19 Februari werd het bestaande terras 

verwijdert. En op 20 Februari was het dan zover, met grote inzet 

van vrijwilligers en sponsoren is het gelukt om het terras te  

vergroten. We hadden er prachtig weer bij en de sfeer was ook super. Morgens om 7:00uur gingen de eerste al 

los en om ongeveer 10:00uur was er tijd voor koffie met gebak. Na een ochtend hard werken was er tussen de 

middag tijd om een broodjes hamburger te eten. Aan het eind van de dag was het terras ook al bijna klaar en 

werd er nog een biertje gedronken op het nieuwe terras. De volgende stap is om nog een aantal picknicktafels te 

plaatsen.  

 
Wij als bestuur willen dan ook alle vrijwilligers en sponsoren bedanken.  

 

     Terras—NL DOET 2020 
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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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 Collecte Fonds Gehandicaptensport  4 tot 10 april  

 

 

 

En nu maar hopen dat we er deze zomer veel leuke activitei-

ten kunnen organiseren. 

 

 

 

 

                  Sponsoren Bedankt  

*WR unit 

*Loonbedrijf Westra,  

*Westerbeton,  

*Salverda hoveniers,                

*Sijperda,  

*Visser frl.)  

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen  

sporten, extra ondersteuning nodig hebben.  

Sporten voor mensen met een handicap is namelijk nog steeds niet  

vanzelfsprekend. 

 

Fonds Gehandicaptensport maakt daarom samen, als één team, mogelijk dat iedereen met een handicap struc-

tureel kan sporten. Sport (ver)bindt en raakt! Wij vinden dat niemand buitenspel mag staan en stoppen niet 

voordat we dat gerealiseerd hebben. Met het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond gehandicapten-

sport willen wij Nederlanders inspireren om gehandicaptensport als vanzelfsprekend te zien en actief hierin te 

participeren, zodat mensen met een handicap altijd en overal kunnen sporten! 

 

U helpt toch ook mee, geef aan de deur bij de collectant of doe het hier via de 

QR– Code.   

Bedankt namens alle sporters.  

 

Het Resultaat van het Terras 
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 Gemak dient de mens  
Beste Leden. 
 
We hebben al een tijdje nu de automatische incasso wat ons goed bevalt en tijd en geld scheelt. 
Er zijn nog elke die het altijd zelf overmaken 12,50 is op zich geen probleem, maar vermeld dan graag uw adres er-
bij in verband de administratie of stap over op de automatische incasso. 
Het kost zeer veel tijd en energie om de juiste persoon bij het bedrag te vinden omdat we gelukkig veel leden  
hebben maar dan hebben we ook meerdere met dezelfde achternaam dus dan wordt het wat lastiger. 
Vraag aan u is dan ook: 
1. blijft u het zelf overmaken: dan graag met Naam—Adres gegevens. 
2. of u geeft een machtiging tot automatische incasso: onderstaand formulier dan graag invullen en  in de  
brievenbus stoppen van de Terp.  
 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Penningmeester Richard Groeneveld 
06-46335628 
penningmeester@bv-arkens.nl 

 
 
 

                    

Incasso  
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Kapsalon Jadi 

Knippen - verven - permanenten -  etting 

Alleen op afspraak 

 
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896 
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 Samen maken we…. NATUURlijk 

Hier even een stukje over een beetje hulp in de natuur. 
 
Cornelis en Hylke helpen graag de natuur in het toekomstige Arkenspark. 
Vorig jaar hebben ze vogelhuisjes opgehangen in het bos en binnen een week zat 
er een koolmezen paartje in. Alles konden we mooi volgen, de ouders hadden het 
maar druk met heen en weer vliegen. Tenslotte kwamen er 3 of 4 jonkies uit. 
 
Ook vorig jaar een eenden korf geplaatst maar helaas werd deze niet gebruikt door de aanwezige eenden.  
Dit jaar nog een poging, nu midden in het water 2 korven geplaatst.  
Hylke moest de boot op 1 plaats houden, best lastig voor een jochie van 8 jaar, maar het lukte. Zo kon Cornelis de 
paaltjes en de korven plaatsen, ook Nynke heeft geholpen hierbij.  
 
Hylke gaat ook wel bij de buren langs voor oud brood voor de eendjes. Inmiddels weten een aantal buren het al en 
bewaren het oude brood voor Hylke. Ook wordt er speciaal graan voor de eenden gebracht door een man uit de 
buurt. Er wordt goed voor ze gezorgd. 
 
Vorig jaar in het voorjaar zaten er wel 100 eenden in de vijver, ook een paar jonge kuikens waren erbij. Helaas heb-
ben ze het niet allemaal overleefd, zo sneu vond Hylke dat voor de moeder eend. 
De eenden wisten precies wanneer Hylke er aan kwam met voer. Hij riep ze altijd en kwamen dan op het gras naar 
hem toe. Soms zaten de oudere kuikens al te wachten op het trottoir. 
 
Vorige week zat er al 1 eend boven op de korven, dus die heeft ze al ontdekt. Misschien deed deze dame even een 
inspectie. 
Nu maar hopen dat er een stelletje de korven ongestoord kan bewonen en een gezinnetje kan stichten en dat er 
weer veel eenden in de vijver komen zwemmen.  
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             Paaseitjes zoeken! 
 

                 Zaterdag  3 April om 14:00 uur                   
 
    
Ai, de paashaas heeft al zijn paaseitjes verloren! 
 

           Kom jij ook helpen om de eitjes weer terug te vinden?  

                 En er is ook een gouden ei… heb je die gevonden, dan wacht je een mooie verassing  
              

We beginnen om 14.00 uur met het zoeken bij buurthuis De Terp 
                                           Wil je komen helpen…? (tot 12 jaar) 
 
 

Laat het dan even weten  VÓÓR  2 april  
via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. Paaseitjes. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                 Zaterdagmiddag  24 april  14.00 uur   
     
Online Kinderquiz(6 t/m 12 jaar)   
 
Niet zó maar een Quiz, maar een Quiz met leuke verrassingen! Dus maak je stem, spieren 

maar warm  en test je kennis bij  De QuiZ.. 

 
Wil je meedoen met de online kinderQuiz? 
Geef je dan snel op  VÓÓR  19 april  

via activiteiten@bv-arkens.nl  

o.v.v. kinderQuiz, dan krijg je alle informatie van ons hoe je mee kan spelen.  

 Gezellig doe je mee? 

mailto:activiteiten@bv-arkens.nl
mailto:activiteiten@bv-arkens.nl
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