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Van het bestuur
Donderdag 27 mei jl. stond de Algemene Leden vergadering op de agenda. Vorig jaar kon de toen reeds geplande vergadering niet doorgaan in
verband met het coronavirus en ook dit jaar zou het erom spannen of de
vergadering ‘live’ kon plaatsvinden in De Terp. Het bestuur hecht er veel
waarde aan om hun leden goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de wijk. Wij hebben er daarom voor gekozen om de
vergadering digitaal te houden. Helaas viel het aantal aanmeldingen om
de vergadering bij te wonen erg tegen. Mocht u willen weten wat er is
besproken deze avond kunt u de notulen bekijken op de Website van de
buurtvereniging.
Terug naar het nu. De versoepelingen zetten door en dat betekent dat wij
weer wat activiteiten op kunnen pakken.
Zo is het straatkaatsen woensdag 2 mei jl. weer begonnen, staat o.a. het
sjoelen en darten weer op de agenda en is er eind juni weer een leuke
kinder speelmiddag. Voor de zomervakantie
beginnen wij voorzichtig, maar wij hopen u vanaf september weer een
vol programma aan te kunnen aanbieden.
Alle informatie over de komende activiteiten kunt u natuurlijk verderop
in deze Arkens Post vinden.
Nieuw in de Arkens Post is de column ‘Uit de Buurt’. In deze column stelt
een buurtbewoner zich aan u voor.
Door iets leuks te vertellen over zichzelf, de buurt of om een speciaal
doel, waarvoor de persoon zich inzet, onder de aandacht te brengen.
Voor en door buurtbewoners, weten wat er leeft onder de mensen. Heeft
u interesse?
Laat het ons weten via Info@bv-arkens.nl ovv uit de buurt.
Dit is alweer de laatste Arkens Post voor de zomervakantie.
Rest ons nog on u via deze weg een heerlijke zomer toe te wensen, maar
hopen u natuurlijk eerst nog te zien bij een van de
activiteiten!

Bestuur BV Arkens
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Agenda
Juni

Dag

Activiteit

Blz.

Zaterdag

26

Kids activiteiten dag

21

Zaterdag

3

Bingo

15

Maandag

5

Oud papier

Dinsdag

6

Bel activiteit vrienden loterij

3

woensdag

7

Kaatsen start daarna elke week

9

Vrijdag

9

Darten start daarna op de even weken

9

Vrijdag

30

Sjoelen

9

donderdag

29

Picknick– speurtocht Alise

17

Maandag

2

Oudpapier

Dinsdag

3

Koffieochtend start daarna elke week

9

Woensdag

4

Kaatsen

9

Vrijdag

5

Darten

9

Dinsdag

30

Klaverjassen start daarna volgens rooster

9

Zaterdag

4

Suppen

15

Maandag

6

Oudpapier

Zaterdag

11

Garagesale

Juli

Augustus

September
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Vrienden loterij– nieuwe vloer Terp
De vrienden Loterij bij u misschien niet onbekend. Maar u kunt de buurtverenging
helpen , door u lot beschikbaar te stellen of lid te worden kosten a € 14, 25 per lot.
Vrij opzegbaar. Minimaal 40% van de lot prijs komt ten goede aan het project
Nieuwe vloer in ons wijkgebouw de Terp. Als deelnemer van de Vrienden Loterij
maak je wekelijks kans op fantastische prijzen. Daarnaast houdt de Vrienden Loterij
elke maand een lotnummertrekking en 2x per jaar een Super Bingo-trekking
Ook zoeken we mensen voor het bel team zodat we ‘vrienden krijgen voor Arkens’ om onze project zo spoedig
mogelijk te realiseren. Dit zal zijn op dinsdag 6 Juli in de avond, dit is inclusief uitleg en alle ondersteuning en materialen die nodig zijn om de belronde tot een succes te maken.
Mogen we rekenen op u steun en inzet?
Informatie over o.a. het omzetten van uw loten en/of deel te nemen aan het bel team, neem contact op met de
penningmeester Richard Groeneveld 0646335628 / Penningmeester@bvarkens.nl

Kopij volgende Arkens Post inleveren vóór
3 September 2021
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. 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 websit en/of Facebook.
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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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
De volgende corona maatregelen moeten bij activiteiten
altijd in acht worden genomen .
• Was vaker je handen.
• Nies in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Schud geen handen.
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.
• Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht
naar huis te gaan. Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius)
of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.

Aanmelden activiteiten
Voor een aantal activiteiten zult u zich ook de komende periode moeten opgeven. Helaas hebben wij op dit moment, i.v.m. de coronaregels, maar een beperkte capaciteit om mensen te ontvangen. Het kan daarom voorkomen
dat u niet aan een gewenste activiteit mee kan doen, dit zullen wij u dan na aanmelding z.s.m. laten weten.
Wij hopen op uw begrip!
Voor een aantal activiteiten willen wij u vragen om uw aanwezigheid bij binnenkomst te registreren.
Dit kan op een formulier welke op de bar ligt. Wij hopen op uw medewerking!
En om nogmaals te benadrukken, mochten er intussen tijd ontwikkelingen zijn, die ons moeten doen
besluiten activiteiten te annuleren, dan laten wij u dat tijdig weten via de informatieborden in de wijk
en/of via de website van de buurtvereniging.

Volksdansen
Na overleg met onze leidster hebben wij besloten om met het volksdansen na 40 jaar te stoppen.
Het spijt ons ten zeerste maar wij hebben te
weinig dames om door te gaan.
Ik mocht het 40 jaar organiseren en heb dat met veel plezier gedaan, even aandacht aan bijzondere avonden
kerst, sinterklaas en natuurlijk de laatste avond met een diner.
Ook als iemand ziek was even er aandacht aanbesteden met een telefoongesprek, bloemetje of kaartje.
Ik wil dan ook het bestuur bedanken voor de prettige samenwerking al die jaren en met goed overleg kwamen we
er altijd uit.
Met vriendelijke groet,
Tiny Snijders van der Veer.

Coördinatoren:
Activiteiten voor
volwassenen:
Bezorging AP:
Kaatscommissie:
Jeugdcommissie:
Kaartcommissie:
Oud papier:
Ouderencommissie:
Welzijnscommissie:

vacant
Mathijs Westra
Lieuwe Visser
vacant
Kees van Ruiswijk
Yke Luinenburg
Annelies van Ruiswijk
Erik Pereboom

J van Duurenstraat 12
Nynke fan Hichtumpaed 1

394262
394006

O. Postmaplein 16
C.F. Engelhardstraat 18
O. Postmaplein 16
erik@fam-pereboom.nl

390996
06-20228125
390996
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Sjoelen

Darten

Vrijdagavond 18 juni staan na lange tijd de sjoelbakken
vanaf 19.30 uur weer klaar voor gebruik.
Gezellig een aantal rondes sjoelen onder het genot van
een hapje en een drankje. En bij mooi weer is natuurlijk
het terras ook geopend!

Vanaf vrijdag 11 juni jl. is het
mogelijk in de oneven weken
op de vrijdagavond* te darten
in de Terp.

Oefenen voor de competitie die weer start vanaf sepVoor de zomervakantie eenmalig, maar vanaf september tember of gewoon gezellig met vrienden, bekenden of
weer iedere laatste vrijdag* van de maand.
buren een pijltje gooien en een drankje drinken.

*Exacte data van de speelavonden kunt u terugvinden in
de agenda op de website

Straat kaatsen
Woensdagavond 2 juni jl. is het straatkaatsen weer
gestart. Wilt u ook een balletje meeslaan of gewoon
het spel vanaf het terras van de Terp bekijken?
Vanaf 18.45 uur bent u van
harte welkom!
Drankjes, ijs en
versnaperingen zijn in
De Terp verkrijgbaar.

Nieuw van de ouderen coördinator
Koffieochtenden:
Als het zo goed blijft gaan met de daling van de corona cijfers wil ik graag in augustus starten met de koffieochtenden. Bent u het beu om thuis te zitten en wilt u graag even bijpraten? Kom dan vanaf 3 augustus naar De Terp. Er is
een prachtig terras gemaakt dus daar kunnen we van genieten. Voorlopig zijn we gewoon open iedere dinsdag vanaf 10.00 uur voor ieder lid van de buurt die gezellig even een kop thee of koffie wil drinken met andere mensen.
Voor 1,50 euro kunt u al genieten van 2 koppen thee of koffie. Waar is dat tegenwoordig nog mogelijk in deze tijd?
Juist, bij uw buurtvereniging. Vanaf 3 augustus tot 14 september. En natuurlijk kan er ook weer een kaartje gelegd
worden.
De buurtbank:
We zijn druk bezig met de ontwerpen voor de buurtbank. We willen graag een “herinneringsbank” aan de beide
scholen en natuurlijk de buurtvereniging. Wanneer de ontwerpen klaar zijn kan de volgende fase ingaan en kunnen
de mozaïek stukjes worden besteld. Wordt vervolgd!!
Shuffleboard:
In oktober starten we met het shuffleboarden op onze eigen baan! Hou voor de data en tijdstippen de volgende AP
in de gaten. Alleen natuurlijk als de corona cijfers en regels dit toelaten.

Klaverjassen:
Elke dinsdag vanaf 30 augustus beginnen we weer met Klaverjassen op ook op 6 september spelen we gezellig
even in. De competitie zal dan los gaan op 13 september, 27 september, 14 en 25 oktober en op 8 november .
Hou voor eventuele verandering in de corona regels en cijfers de website en/of facebook in de gaten.
Geen Internet? Dan kunt u me altijd bereiken op tel nr. 390996. Met vriendelijke groet, Annelies
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Terug blik activiteiten
Lieve buurtkinderen…… Weten jullie dat nog ……
Zaterdag 3 april hadden wij onze paaseieren verloren op het veld naast het
buurtgebouw de Terp.
Toen wij bedacht hadden dat wij al die eieren onmogelijk met zijn tweeën
konden vinden, hadden wij een plan bedacht. We gingen eerst een bakfiets
van een Alise lenen en gelukkig had Erik een microfoon. Zodoende konden
we op de fiets door de wijk om jullie om hulp te vragen.
Volgens mij hadden jullie ons wel gezien en gehoord, want jullie kwamen
met vele ons helpen zoeken. Wat waren er veel eieren hé en ook verschillende soorten, een aantal met stippen.
Volgens ons waren vooral de opa’s en oma’s hier blij mee, want ze waren niet van chocola maar lekker gekookt.
Ook waren er een aantal eieren met nummer erop en de kinderen die deze hadden gevonden kregen van het
buurtbestuur nog een verrassing ei en …..er was natuurlijk een speciale gouden ei. De jongen die deze had gevonden kreeg hiervoor een mooi cadeau. Top gedaan hóór! Gelukkig kon iedereen heel veel chocolade eieren mee
naar huis nemen om er daar van te genieten. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ons.
Als deze buurtvereniging het leuk vind komen we graag volgend jaar weer. Zomerige groeten;
de Paashazen Angelique en Jolanda
Terugblik online Pub quiz 13 maart
Zaterdag 13 maart werd er door de buurtvereniging een online pub quiz georganiseerd. Er hadden zich acht teams
aangemeld.
Na een spannende en leerzame avond kwamen de volgende 3 teams als winnaars uit de bus;
De iedemaatjes
De Furby brigad
Tricky
Maar onze dank gaat natuurlijk uit naar alle deelnemers voor de leuke en gezellige avond!

Garagesale
Save the date’ GARAGESALE | Zaterdag 11 september 2021
Het is alweer 2 jaar geleden dat we in onze mooie wijk een garagesale hebben georganiseerd.
Hoog tijd om dit weer eens te doen vind je niet?! Hierbij alvast een ‘save the date’ voor de garagesale in september.
De afgelopen anderhalf jaar is er al zoveel niet doorgegaan vanwege de maatregelen en beperkingen rondom corona. Jullie hebben waarschijnlijk genoeg in de garage of op zolder liggen waar je niks meer mee doet, maar waar
een ander weer blij van wordt.
Noteer alvast in je agenda:
Datum: zaterdag 11 september
Tijd: 9.00 – 15.00 uur
Mocht je interesse hebben om hieraan mee te doen?
Dan kun je je opgeven door een mail te sturen
naar activiteiten@bv-arkens.nl.
Vermeld hierbij graag je naam en adres.
Zo kunnen we alvast inventariseren hoeveel animo er voor is.
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Het Arkenshoekje
Yes, eindelijk nieuws over de ontmoetingsterrein
Zoals de meesten wel weten willen we graag op het voormalige Fugelflecht
terrein een ontmoetingsplek voor jong en oud. Zoals u weet is het helaas
nog niet zo ver. Maar in de toekomst is het plan om er fitnesstoestellen te
plaatsen, maar ook een eu de boule baan en picknicktafels en speel en
beleef plek voor iedereen. Jong of Oud.
Dit terrein moet voor iedereen in deze wijk worden!
Na veel bijeenkomsten en gesprekken met de bewoners en de gemeente ligt
er zins januari een definitief ontwerp op de plank. 1 Juli komt de gemeente
terug op het probleem : het vele water wat zich verzameld in het gebied.
De gemeente is enthousiast over ons project en hebben al geld gereserveerd om ons project
“Het Arkenshoekje” voor een groot deel te financieren.
Om onze ontmoetingsterrein “Het Arkenshoekje” te realiseren moet er veel geld komen dit doen we door subsidies
aan te vragen, maar ook zelf gaan we actie houden om geld in te verzamelen, wij zetten jullie daarom meteen aan
het werk om leuk actie te bedenken zoals pannen koeken bakken
met opa en oma, flessen inzamelen….
Alle ideeën zijn welkom en kunt u mailen naar
Alise31@hotmail.com

NL DOET 2021– wij deden mee
Op de vroege ochtend van 29 Mei was het weer tijd voor NL-Doet.
Ook in onze buurt waren er voldoende klusjes rondom het wijkgebouw
de Terp. Zo werden er voor het terras picknick banken in elkaar gezet en
tafels en stoelen uit de verpakking gehaald. De banken en tafels die we
al hadden voorzien van een mooi beits zodat we er nog lang plezier van
kunnen hebben. Dat leeftijd hierin geen rol speelt lieten Thomas en Sven
zien, bedankt jongens.
Maar ook de ramen glimmen weer en binnen is alles opgeruimd en in
het hok heeft alles een mooie plek gekregen op een stelling. Parasols en
standaarden in elkaar zetten, vlaggenstok houder ophangen misschien
heeft u de Ola vlaggetjes al zien wapperen. Ja de terp verkoopt Ola ijsjes Renze had de eer, om het eerste ijsje te
proeven.
Tijdens het kaatsen op woensdag en darten op vrijdag is het terras open.
We zoeken hiervoor nog vrijwilligers die gezellig achter de bar willen staan.
Verder konden de kinderen heerlijk springen op het springkussen.
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde dag.
Maar het zou mooi zijn dat we volgend jaar met meer dan 6 paar handen
zijn. Zet al vast in de agenda Zaterdag 22 maart 2022 NL DOET
Het bestuur: Bedankt Bauke (springkussen beschikbaar stellen), Marco en
Jochum voor jullie inzet!
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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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Activiteiten
SUPPEN…
Wegens groot succes vorig jaar, weer terug op de agenda
Misschien heeft u altijd al wel een keer willen suppen? Dan is dit uw kans!I nspannende ontspanning in de buitenlucht, plezier op het water en gelijk een sportieve activiteit voor het hele lichaam!
Zaterdag 4 september organiseren wij weer een Sup-Clinic
o.l.v. een ervaren instructeur van Sup Club Franeker.
Het is mogelijk te suppen in drie blokken van 1,5 uur. Er zijn per blok 8 sups
per blok aanwezig
1e blok start om 10.00 uur – 11.30uur
2e blok start om 11.30uur – 13.00uur
3e blok start om 13.30uur – 15.00uur
Leeftijd 10 – 70 jaar
Kosten volwassenen 12,50 euro/ kinderen* 10,00 euro**
Verzamelen en opstappen bij de steiger van het Elfstedenbruggetje
Meenemen van een handdoek en droge kleding is aan te raden

*Kindertarief t/m 12 jaar.
**Van iedere betaalde euro gaat er
25% naar onderzoek voor kanker

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september! VOL= VOL
via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. Suppen door Franeker

Na aanmelding ontvangt u van ons de overige informatie, in welk blok u bent ingedeeld en de starttijd.

Bingo
Zaterdagavond 3 juli organiseren we weer een gezellige LIVE BINGO avond!

Om half acht gaat de deur open en om
20.00 uur gaan de balletjes rollen.
Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje in

De Terp? Geef u dan snel op, er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar! VOL = VOL!

Kaarten kosten 7.50 euro per set voor maar liefst 5 rondes
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. Bingo
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Oud papier
Een paar weken geleden is er in de gemeenteraad gesproken over het oud papier. De gemeente wil hier mee
stoppen maar veel (buurt) verenigingen en dorpen willen het ophalen van oud papier graag in stand houden.
Het is ook voor onze buurtvereniging een mooie inkomstenbron. Tijdens die gemeenteraad vergadering werd duidelijk dat in onze gemeente veel oud papier bij het huishoudelijk afval (grijze container) belandt. Landelijk belandt
er 5% oud papier in de grijze container, in onze gemeente is dat 7½%.

Dat betekend dat er in onze wijk per jaar 16.000 kg oud papier in de grijze container belandt.
Met de huidige oud papier prijs gooien wij € 480 aan oud papier in de grijze container.
Dit zie je ook duidelijk in deze grafiek naar voren komen.
Vaak gooien we onbewust oud papier in de grijze
container. Als we er met z’n allen opletten en oud
papier echt apart houden dan is dit jaarlijks snel
verdient voor de buurtvereniging! Wat mag er bijvoorbeeld bij het oud papier:
eierdozen, kassabonnen, wc rollen, papieren tassen
(krijgen we steeds vaker bij winkels), cadeau en inpakpapier, tijdschriften. En kartonnen verpakkingen.
Op de website van Milieu Centraal vindt u een volledige lijst van wat er wel en niet bij het oud papier
mag. Als we samen zorgen dat er in onze wijk meer
oud papier wordt opgehaald dan staan we sterker in
ons verhaal om het ophalen van oud papier in stand
te houden. En oud papier is, niet alleen papier. Het zijn ook elke maand de lopers die contact maken in de buurt.
Het is dus ook goed voor de sociale contacten en de financiën van de buurtvereniging.

Picknick– speurtocht
Donderdag 29 Juli houdt Gastouder Alise haar jaarlijkse picknick en speurtocht.
Om dit mogelijk te maken voor alle kinderen in de wijk, doen we dit samen met de
buurtvereniging.
We starten met de picknick om 12:30 bij de Terp.
Neem lekker hapjes mee en wij zorgen voor het drinken.
Rond 13:30 beginnen we met de speurtocht. Niet zomaar een speurtocht, er zitten
leuke geheime opdrachten in verwerkt, voor 1 van de opdrachten heb je een lege
fles nodig.
We zullen tussen … weer klaar zijn met de speurtocht.
Doe je mee leeftijd is niet belangrijk, gezellig mee doen des te meer!

Geef je voor 26 juli op bij Gastouder Alise alise31@hotmail.com
of app 0612317229

Vergeet niet een lege fles mee te nemen!!!

17

Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - etting
Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
18

Uit de buurt
Hallo buurtbewoners,
Wij zijn Michel Baanstra en Mario Schwarzkopg en samen komen we in actie
voor de maag, lever, darm stichting en in het bijzonder voor de ziekte
van Crohn. We gaan de 11stedentocht kajakken en dit hopen we
binnen 48 uur te gaan doen.
Wie zijn wij?
Ik ben Michel Baanstra, 49 jaar en ben getrouwd met Klaske Baanstra
en wij wonen sinds 2005 met veel plezier in het Schalsumerplan. Door
de ruime opzet van de huizen en de vriendelijke mensen die er wonen
is het er fijn wonen.Ik ben Mario Schwarzkopf, 53 jaar en getrouwd
met Monique Schwarzkopf en wonen sinds 15 jaar in Nederland.
Twee jaar terug heb ik met mijn vrouw in Herbaijum een historisch
huis van 1898 gekocht. Voorheen woonden we ook in het S
chalsumerplan en waren Michel en ik zo goed als buren.
Waarom?
Vorig jaar augustus benaderde Mario mij en vroeg ik er iets voor voelde om samen met hem de 11stedentocht te
gaan kajakken voor het goede doel en wel in het bijzonder voor de ziekte van Crohn. Ik hoefde hier niet lang over
na te denken. Mario was vorig jaar werkzaam op Schiphol en Henk een collega projectleider overleed aan deze vreselijke darmziekte. De ontstekingswaarden waren zo hoog en niet meer te onderdrukken. Hij laat zijn geliefde achter en 2 lieve dochters. Ik was gelijk aan boord. Mijn vader is ook op 57-jarige leeftijd overleden, zij het aan hartfalen. Ook ik heb 2 dochters in de twintig. Henk had nog veel plannen voor de toekomst met zijn geliefde….Mario ‘
Dit heeft bij mij iets los gemaakt en wilde gelijk iets betekenen voor het gezin’. Wat me op viel dat er voor veel ziektes veel geld wordt ingezameld, maar nog weinig voor de MLDS. We zijn allebei sociaal ingestelde mensen en het
doet ons beide goed dat we met deze actie mensen kunnen helpen.
Wanneer?
Vrijdag 30 juli is de dag dat we starten bij het 11stedenbruggetje in alle vroegte. Tijd staat nog niet vast. Maar zal
t.z.t. te zien zijn op onze actie pagina (zie QR-CODE)
Doel?
De donaties stromen al binnen. Inmiddels zijn er 66 donaties gedaan en staat de teller op €1826,-. We hebben ons
doel gesteld op €10.000,- dus we hebben nog even te gaan. Ik, Michel ben te volgen op FB, verder zijn we druk bezig met flyeren en na het bezorgen van deze Arkens Post zal u ook een
flyer in de bus krijgen. Via de QR-code die ook daarop staat, zijn we te
volgen en kunt u doneren, dit kan geheel anoniem en het bedrag is vrij
in te vullen. Elke euro is er één! Ook kunt u een opmerking plaatsen,
wat we natuurlijk erg op prijs stellen.
Wij willen u alvast bedanken voor u donatie! Samen staan we sterk!

Oppas nodig?
Beste Ouders,
Ik ben Ylse en ik ben 13 jaar. Zit in Havo-2.
Graag zou ik willen oppassen!
Dus zoekt u een oppas voor uw Kinderen?.
Bel mij dan op: 0620518883 of mail naar Ylsehibma@gemail.com
Groetjes Ylse Hibma
De buurvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade
aan personen en/of goederen als gevolg van afname van deze dienst.
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Op zaterdag 26 Juni organiseren wij een kids activiteiten dag
van 11:00 tot 17: 00 uur. Komt allen!
Er komt een waterglijbaan, er zijn springkussens, er kan snoep gehapt worden
en vele andere spelletjes en activiteiten. Ook is het terras open, en zijn er
lekkere ijsjes te verkrijgen. We gaan voor een Toffe dag!
Voor in de herfstvakantie gaan we een Legomaster dag
organiseren. Dus misschien wil je al vast even oefenen
thuis met je skills, kijk dan op:
www.veelbouwplezier.nl/lego-thema-overzicht maar ook
bouwinstructies indien je het boekje niet meer kun vinden;).
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