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Van het bestuur
Beste buurtbewoner(s)
En voordat je er dan erg in hebt is de zomervakantie zomaar weer voorbij. Wij hopen dat u, ondanks de wisselvallige zomer, heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
Tijd om weer op te starten. Na een roerige en onzekere tijd, waarin we
vaak een pas op de plaats hebben moeten maken, zijn wij blij dat er weer
gelegenheid is om meer activiteiten te organiseren.
De agenda is als vanouds, weer goed gevuld!
Ondanks de beperkingen waar wij het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad, zijn wij de uitdaging aangegaan om een start te maken met
het opknappen/ renoveren van De Terp. Er is een mooi terras gelegd
naast De Terp, verfraaid met vaste picknick banken en is binnen de doorgang naar de opslaghokken verbreed. Meer dan het benoemen waard is
dat dit gerealiseerd kon worden door de inzet van vele vrijwilligers, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!
Maar naast het bovenstaande zijn er op het moment nog meer onderhoudsklussen die extra aandacht verdienen. Daarover leest u verder in
deze Arkens Post meer.
Veel leesplezier, hopelijk kunnen we nog genieten van een mooie nazomer en zien wij u graag binnenkort bij een van de activiteiten.
Bestuur BV. Arkens

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

Kopij volgende Arkens Post inleveren vóór
22 oktober 2021
3

4

Agenda
Opgave

Blz.

Activiteit
Darten Rec.

Activiteit

Data

klaverjassen

6-sep

koffieochtend

7-sep

Darten

7-sep

sjoelen

10-sep

Garage sale

11-sep

Spirituele avond

klaverjassen

13-sep

koffieochtend

14-sep

9

Darten

14-sep

11

Darten Rec.

17-sep
18-sep

Bloemschikken
9
11

Oud Papier
koffieochtend
Darten

sjoelen

19-sep

11

koffieochtend

21-sep

9

Kinder disco
klaverjassen
Darten
Darten Rec.
koffieochtend
Herfstvakantie
Zingen
koffieochtend
Darten

Darten

21-sep

11

Fotospeurtocht

Tunnel activiteit
Nationale burendag

25-sep

klaverjassen

27-sep

Darten

28-sep

Oud ijzer

30-sep

Tunnel activiteit
Grote Clubactie

ja

20

18-sep

ja

25-sep

11

sjoelen
klaverjassen
Darten
shuffelboard
Darten Rec.

17

Oktoberfest Bingo

20
20

ja

Oud Papier
Oud ijzer
klaverjassen
Darten Rec.
Darten
sjoelen
klaverjassen
Darten
Darten Rec.
Darten
Oud Papier

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.

Data
1-okt
4-okt
4-okt
5-okt
5-okt
8-okt
9-okt
11-okt
12-okt
15-okt
16-okt
16-okt
18-okt
19-okt
19-okt
20-okt
22-okt
25-okt
26-okt
28-okt
29-okt
30-okt
1-nov
4-nov
8-nov
12-nov
16-nov
19-nov
22-nov
23-nov
26-nov
30-nov
6-dec

opgave

blz

ja
ja

21
23

ja

19
29
11
9
27
11
29
11

ja

11
9
11
21
23
17
11
11
11
11
11
11
23

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 beste manier om jezelf te vinden is door jezelf te verliezen ten dienste van anderen'
-Mahatma GhandiDit zijn de woorden van een Indiaas Politicus uit 1869.
Waarom staat dit in de Arkens post, het kopje is onder de aandacht en wij willen het volgende onder de aandacht
brengen. Er zijn al veel vrijwilligers in het spier voor Buurtvereniging Arkens. Helaas gezien alle werkzaamheden
komen we toch echt nog handen en denkkracht te kort. De volgende zaken hebben menskracht nodig:
Bestuurslid
Collectanten voor de Grote clubactie/ Handicap.nl.
Schilders voor de terp en Boekenkast.
Schoonmakers van de Terp
Barcommissie leden
Onkruidwieders
Oud papier (overdag) en oud ijzer ophalers.
Activiteiten commissieleden Jeugd en Volwassen
enz..
Zoals u ziet is er voldoende keus, we moeten deze kwaliteiten toch binnen onze buurt bezitten.
We horen graag van u welke mogelijkheden er zijn. Samen maken we de buurt op orde en zijn we Buurtvereniging
Arkens.

Bedankje
Zoals u in voorgaande AP heeft kunnen lezen zijn er ook een tweetal activiteiten na
tientallen jaren binnen de vereniging gestopt.
Te weten de fietsclub o.l.v. mevrouw Gineke Broese-Koolen en
de volksdansclub o.l.v. mevrouw Tiny Sneijders- van der Veer.

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

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

J van Duurenstraat 12
Nynke fan Hichtumpaed 1

394262
394006

O. Postmaplein 16
C.F. Engelhardstraat 18
O. Postmaplein 16

390996
06-20228125
390996
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Vrije tijd
Kleur je mooiste kleurplaat:
WWW.Kleurplaten.nl
Wandel lekker door de natuur:
www.itfryskegea.nl
Beleef je eigen stad met leuke actitviteiten
www.franeker.frl/beleef
doe de fotopuzzeltocht van de skûle
scan de QR codes in de stad voor een lesje
geschiedenis
WWW. Museum.frl/activiteiten

Arkens
Arkens (Fries: Erkens) is een buurtschap in de gemeente Waadhoeke, in
de Nederlandse provincie Friesland.
Het ligt ten zuidwesten van Schalsum en aan de
noordoostzijde van Franeker, waar het formeel onder
valt. De bewoning De bestaat uit enkele boerderijen aan de gelijknamige weg. Arkens ligt
door de
uitbreidingen aan de rand van de bebouwde
kom van Franeker, het wordt soms zelf als deel van
die stad gezien.
Arkens werd in 1433 als Erdenze vermeld. Mogelijk
een spelfout gezien het in 1499 als Erckens wordt
vermeld. Zo'n verschuiving in korte tijd is niet echt
gebruikelijk. De plaatsnaam zou ook verwijzen naar
een persoon genaamd Ark. In 1543 werd de plaats
vermeld als Arckens.
Bron: Molendatabase.nl

Bron: Wikipedia
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Nieuws van de ouderen coördinator
De koffieochtenden worden op dit moment wisselend bezocht. Maar daar het nog vakantie is en mooi nazomer weer wacht ik op betere tijden d.w.z. meer bezoekers! Maar we starten straks weer om de 14 dagen op de dinsdagochtend.

September: 7, 14 en 21
Oktober 5 en 19
November: 2. 16 en 30 november

In september nog elke week, daarna om de 14 dagen. Kijk in de agenda in deze AP en noteer de data in
uw eigen agenda. Altijd leuke verhalen worden er op deze ochtenden verteld.
Noteer ook alvast de OPEN MIDDAG SHUFFLEBOARDEN.
Op dinsdagmiddag 28 oktober kunt u kennismaken of alvast oefenen op onze eigen shuffleboard baan.
KOM GERUST KIJKEN.
De Terp is vanaf 14.00 uur open en het shuffleboarden wordt u uitgelegd en natuurlijk gaat u het zelf proberen. En iedereen kan het!!!
Dus: tot 28 oktober in De Terp!!
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Schoonmaken

Sjoelen
Vrijdagavond 10 september is het sjoelen weer gestart. Gezellig een aantal rondes sjoelen onder het genot van een hapje en een drankje.

Wie helpt ons buurtgebouw schoon te maken?.
Nu er weer wat activiteiten mogelijk zijn, is het
ook nodig om ons buurtgebouw wekelijks
schoon te maken.

Vanaf 19.30 uur staan de sjoelbakken weer klaar voor
gebruik, u bent van harte welkom!

Wilt u een handje mee helpen?
Geeft u zich dan op via:
schoonmaak @bv-arkens.nl

September
10 en 19de
Oktober
22 ste

Onder vermelding van schoonmaak met uw
naam, e-mail en 06 nr.
U mag zich individueel opgeven of als duo.
Vele handen maken licht werk!

November
19 de
December
17de
De data voor 2022 kunt u terugvinden in de AP
of in de agenda op de website t.z.t.

Darten
Het begon allemaal in 2020 met een bericht op facebook.
Buurtvereniging Arkens is opzoek naar een tweede dartteam
om te kunnen spelen in buurtcentrum: de Terp.
Jan stuurde mij (Doede) een berichtje of ik daar voor te porren was, want ze hadden
nog een speler nodig. Zo gezegd zo gedaan.
Roy en Peter en Edwin waren de andere team-leden.
Zo is dan ook het team All Day Arkens tot stand gekomen.
Wij een aantal keren trainen voor dat de competitie begint.
Toen kwam het C woord roet in het eten gooien.
Helaas konden we het seizoen 2020/21 niet meer starten.
Doordat we niet konden spelen dat seizoen is Edwin opgestapt.
Maar onze sponsoren Handelsonderneming CPL en 515 Signs Bedrijfskleding/
belettering bleven ons trouw. En ook hebben we versterking gekregen van Corrie en
Marion.

Team All Day Arkens

En zo staan we nu aan het begin van het seizoen 2021/22.
Team All Day Long
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€3750

Voor de ziekte van
Crohn
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Terug blik Elfstedentocht per Kajak voor de ziekte van
Crohn
Moe maar voldaan kwamen wij zondag 1 augustus rond een uur of 15.00 weer aan bij het 11stedenbruggetje in Franeker nadat we vrijdag 30 juli 5.10 vertrokken onder toeziend oog van familie, Sophie
en haar moeder van de MLDS, en nog een aantal dierbaren.
Morele steun is altijd fijn zeker op dit tijdstip. Want ja, van een leien dakje ging het zeker niet worden.
We hebben dan ook alle weersinvloeden gehad.
Dag 1 Franeker-Leeuwarden 5:10
We hadden er prachtig weer, zo goed als windstil, dus Dokkum werd onder luid applaus van onze volgers en wild vreemden toch makkelijk gedaan. De terugweg was echter een ander verhaal. Aangekomen in Wijns waren we nat en koud, maar werden net als in Dokkum warm onthaalt. Droge kleren aan
en er werd goed gezorgd voor de innerlijke mens. Na een flinke uitsmijter en een paar warme bakken
koffie ging de reis verder naar Leeuwarden. Daar aangekomen viel de avond, maar het doel was
Sneek nog te halen. Kijkend naar wat het weer zou doen leek het verstandig om de nacht door te brengen onder het viaduct t.h.v. Goutum. Het werd een natte en winderig nacht zonder echt te slapen, echter had het lichaam wel enkele uren rust gehad. Rond 4.15 zaten we samen met Michel en Alienke aan
het ontbijt. Zij hebben 3 dagen voorzien van zeer goede zorg op en vanaf de volgboot. Zo stonden ze
te allen tijde klaar met krachtvoer.
Dag 2 Leeuwarden-Hindeloopen 5:00
En daar gingen we weer de Zwette op, maar al snel begon het weer te regen en stevig te waaien. Ff
een frisse douche dacht ik nog, heerlijk!! Maar wat een lang doods stuk is dat over de Zwette. Het enige wat je ziet is water, riet en bochten. Waarvan je denkt na deze bocht zal er wel een dorpje komen,
maar nee weer een eindeloos stuk water. Dit was mentaal slopend stuk en wat is het dan mooi als je
Sneek binnen peddelt en er bij de Waterpoort een hele delegatie staat om ons binnen te halen in de 3e
stad. Een enorme boost geeft dat, zeker als er staan dan op dat moment mensen staan die je daar niet
verwacht. Zo hartverwarmend. Na een lange pauze te hebben genomen ging het avontuur verder. Een
avontuur was het dan ook zeker op het Slotermeer. Windkracht 5/6 en flinke golven. Goed dat we het
besluit hadden genomen niet over het meer te peddelen. Kajakken achter de boot en het meer over
denk je dan. Golven die de ruitenwisser van de boot wegslaan en kajakken die tegen elkaar aanslaan,
over de kop slaan, half zinken en en zelfs losraken. Even dacht ik dat we op konden houden, maar ze
bleken sterker te zijn dan we dachten. Wat waren we blij dat we Balk binnen voeren. En toen was het
kajakken leeg hozen. Hier aangekomen was het duidelijk dat we toen boven €3000,- zaten. Daar doe
je het allemaal voor uiteindelijk. En de tocht die wij deden was ook de vaar 11stedentocht en deze is
dik 200 km, dus die kilometers gingen we wel halen. De weg werd vervolgt naar Stavoren en daar was
het doel in de nacht door te gaan naar Workum. Hier zouden we de volgboot weer ontmoeten, zij konden niet door Hinderlopen varen. Hier aangekomen met hoofdlampjes vond Mario het terecht te gevaarlijk om de reis te vervolgen richting Workum. De leidinggevende van Mario die ons vanuit de auto
begeleide langs de zeedijk bood aan om in de kofferbak van zijn Volvo te slapen. Tsja, een andere
keuze hadden we niet. Je begrijpt dit werd weer een heerlijk nachtje slapen. Na toch wat rust door de
leden werd om 5 uur de weg vervolgd richting de volgboot die voor Workum lag.
Dag 3 Hindeloopen-Franeker
Hindeloopen slaapt nog, zo mooi die slootjes, huizen en brugjes. Idyllische plekjes…Achter Hindeloopen ontmoeten we Michel en Alienke weer en dus was het tijd voor een lekker stevig ontbijt, zodat
we voor de avond Franeker binnen konden varen. Workum, Bolsward en uiteindelijk Harlingen werden
gehaald en dan het laatste stuk over het kanaal. De laatste lootjes en ja ze waren zwaar. Flinke golfslag door de pleziervaart zorgde ervoor dat het nog een kleine 10km hard werken werd. Aangekomen
in Franeker werden we met muziek van Queen, we are champignons binnengehaald. Familie en vrienden die daar staan met bloemen en hun grote waardering uitspreken. Dat doet je wel wat hoor. Respect was dan ook het woord wat veel gebruikt werd en als ik dan Friesland doorkruis met de auto dan
is het eerste wat ik denk, wat een allemachtig groot stuk hebben we afgelegd.
Pas dan komt eigenlijk het besef. Wij zijn samen dan ook erg trots dat we dit geflikt hebben en dat we
tot nog toe een krappe €4000,- opgehaald hebben. Want daar hebben we het uiteindelijk voor gedaan
en die overwinning op jezelf natuurlijk.
Hierbij willen wij Mario en ik allen die hebben gedoneerd bedanken voor jullie donaties. Deels gaat er
een bedrag naar de nabestaanden van Henk, dit wordt middels een cheque aan de familie overhandigd en de rest van de bijna €3750 gaat naar onderzoek voor de ziekte van Crohn.
Gr. Mario en Michel
13

14

Terug blik activiteiten
Terugblik kids activiteiten dag 26 juni jl.
Wat was het weer een heerlijke en gezellige dag! Het weer liet ons ook deze keer niet in de steek,
wat de dag letterlijk en figuurlijk zonnig maakte.
De kinderen hebben heerlijk kunnen genieten van de waterglijbaan, spelletjes, de springkussens,
de waarzegster, de heerlijke ijsco’s en natuurlijk de draaimolen.
Het terras was geopend en zo kon iedereen genieten, onder het genot van een hapje en een drankje met
als uitzicht spelende kinderen

Belactie Vriendenloterij
Begin Juli heeft de buurtvereniging een belactie voor de vriendenloterij verzorgt.
Met een belteam bestaande uit :Sikke Iedema, Yke Luinenburg, Klaas Ekema,
Annika Groeneveld, Sybrand Alberda Jelgersma , Erik Pereboom,
Richard Groeneveld.
Langs deze weg, nogmaals bedankt voor jullie hulp!
Het bel team had als doel een aantal mensen lid te maken of te vragen als ze al lid waren van de
vriendenloterij. Als men al lid was van de vriendenloterij konden ze de loten omzetten, zodat we ze als vriend van
Buurtvereniging Arkens /Buurtgebouw de Terp konden noteren. Zolang deze mensen lid blijven en als vriend genoteerd staan, gaat er 40 procent van de inleg, via de vriendenloterij naar ons als steun voor de buurtvereniging.
Gelukkig is het doel behaald, waardoor wij een bonus mogen ontvangen van 750 euro en daarnaast kans maken
op 5000 euro bij een verloting!
Bent u ook al lid van de vriendenloterij of Bankgiro ( ze zijn immers samen gegaan)
en wilt u de buurtvereniging steunen, dan kunt u alsnog de
vriendenloterij bellen 088-0201020 kiezen voor optie 5 en onze code 11501 melden.
Bent u nog geen lid, maar wilt u ons toch steunen door lid worden van de vriendenloterij?
Ook dan kunt u bellen met de vrienden loterij 088-0201020 en onze code 11501 doorgeven.
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Buurtgebouw de Terp
We hebben een nieuwe vloer voor Buurtgebouw de Terp nodig. Waarom?
De lijm van de huidige pvc-vloer laat na 13 jaar los. De leverancier die de vloer destijds heeft gelegd bestaat niet
meer, dus hebben wij twee andere bedrijven benaderd met de vraag of het mogelijk is de vloer te repareren. Dit is
helaas niet mogelijk, het zou niet het gewenste resultaat opleveren.
De Terp wordt zeer regelmatig gebruikt, dus hebben wij de keuze moeten maken de vloer te laten
vernieuwen. Voordat dat kon hebben we de deuren achter in de zaal laten vervangen door dubbeldeuren. De vloer
kan dan doorlopen, wat een mooier resultaat geeft. Dit hebben Lieuwe Visser en Lolle Sijbesma prachtig gedaan.
Bedankt voor jullie hulp! (Zie stuk uit de buurt) Uit de opgevraagde offertes kwam onze buurtgenot Dirk Holwerda,
eigenaar van Woonhuys Dirk Bolsward, als goedkoopste naar voren. Dit bedrijf zal de vloer op korte termijn weer
voorzien van een nieuwe pvc-vloer. Onverwacht een extra kostenpost, de vloer was nog niet aan de beurt in het
onderhoudsbudget.
Groot onderhoud
Om extra inkomsten te genereren, hebben wij daarom meerdere
acties opgezet. Geld dat ook op langere termijn nodig is voor het
verduurzamen van de Terp. Hierbij kunt u denken aan een nieuw dak
met isolatie, zonnepanelen en een aircosysteem om de temperatuur
beter te kunnen regelen. Een groot voordeel is dat we in de toekomst hiermee zonder gas kunnen verwarmen en de zonnepanelen
ons kunnen voorzien van ‘eigen’ stroom. De zuidelijke ligging van
De Terp is in deze zeer gunstig!
Afgelopen jaar is de verlichting in De Terp vervangen door ledverlichting, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank bijdrage. Maar ook
de plafondplaten, de keuken en de toiletten zullen in de toekomst
moeten worden vernieuwd. Gelukkig kunnen wij als buurtvereniging
aanspraak maken op subsidieregelingen aangaande bovenstaande
projecten, maar een groot deel zullen wij zelf moeten opbrengen om
deze projecten te financieren.
Het nieuwe Tv– scherm
Dat hebben we op de volgende manier weggezet:
Onlangs is de grote koeling helaas stuk gegaan. Deze hebben we, met het oog op de toekomst, vervangen voor een
1200 liter professionele rvs-koeling en een 1200 liter professionele rvs-vriezer. We kunnen nu zuiniger en meer
voorraad gekoeld houden.
Er is een 75 inch tv-scherm geplaatst n.a.v. een scherpe offerte van Expert Franeker. Deze kan gebruikt worden
voor activiteiten en bij verhuur voor vergaderingen met presentaties.
Er is een aanhangwagen aangeschaft om extra (oud) papier op te halen om de opbrengst t.b.v. de buurtvereniging
te vergroten. Wist u dat krantenpapier alleen apart gebundeld een hogere waarde heeft? Als u dit zou willen doen,
dan kunnen we het apart houden en zelf met onze aanhangwagen afvoeren. Maar ook gewoon op de oud papier
route, zoals u van ons gewend bent. Zo verhoogt u onze inkomsten. Tevens is ook de aanhangwagen te huur.
Wilt u helpen om extra oud papier op te halen, overdag of op een avond of meer info over het huren van de kar ?
Neem dan contact op met 06-46335628 of mail info@bv-arkens.nl
Sinds kort staat er een statiegeld flessenbak bij De Terp. Op deze manier kunt u de buurtvereniging ook steunen.
Dus heeft u wat statiegeldflessen over, dan mag u ze bij De Terp in de bak doen. Alle kleine beetjes helpen!
Ook willen we oud ijzer gaan inzamelen, een keer in de maand op donderdagavond. Het gaat om alles wat er maar
aan metalen is. Denk aan huishoudelijk: deksels, bier doppen, blikjes, stroomkabels kranen, fietsen enzovoort, elke
kilo telt! U kunt aanmelden waar het kan worden opgehaald via 06-46335628 of info@bv-arkens.nl
Wilt u helpen? Laat het ons weten via bovenstaand telefoonnummer of via de mail.
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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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Spirit–U–Heel– Normale avond
Vrijdagavond 8 oktober
Ga ik weer een spirit-u-heel-normale avond geven.
In een ongedwongen sfeer met een lach en een traan, kunt u een
boodschap
krijgen van uw overleden dierbare.
Of heeft u een levensvraag, dan kunt u daar antwoord op krijgen
Op deze avond mag u een foto of voorwerp meenemen van uzelf of
overleden dierbare.
Met haar fijn gevoeligheid en mediumschap gaat Susan in contact met
haar begeleiders en gidsen.
Via hun krijgt ze boodschappen door voor u van de universele liefdesenergie en of overledenen.
Voor iedereen word een zielentekening gemaakt met een persoonlijke
boodschap.
Opgave word gewenst .
vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur.
Entree €7,50
Adres: Engelhardstraat 28 8802 ZN Franeker
Opgave en info: Susan-medium@live.nl
0615335553

Grote clubactie
De buurtvereniging doet ook mee aan de

grote club actie.
Van elk lot dat wordt verkocht ontvangt de buurt vereniging
80 procent. Een lot kost 3 euro en daarbij gaat 80% naar de
buurtvereniging. Dat is dus €2,40 per lot. Maar voor u is er
kans op een mooi prijs, win kans 1 op 10.
Ook is er een mogelijkheid om een zgn. super lot te
kopen. Een super lot kost 150 euro. U krijgt dan 50
loten, valt er een prijs op dan maakt de buurtvereniging kans
op 5000 euro als extraatje voor de kas.
De verkoop start 18 september en is tot 23 november 2021.
De Trekking zal dan zijn op 8 december 2021.
Verder op in de Arkens Post staat de QR-code koopt u al vast
een lot?
Wilt u ons helpen met de verkoop?
Neem contact op met 06-46335628
of mail info@bv-arkens.nl
Leuk weetje, het eerste super lot is inmiddels verkocht aan
Autobedrijf Haitsma!
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Tunnel Onderhoud– Schoonmaak
Hoe leuk dat Onze Mooie Wetterwillewei tunnel anderen heeft geïnspireerd om ook zo’n mooie
tunnel te realiseren of te gaan realiseren !
Er zit bij ons helaas wel wat graffiti op. Ik ben er al even met een borstel op bezig geweest maar het
zal even met een Kärger gedaan moeten worden. Dankzij de anti-graffiti coating kan het er wel af en
ik heb verf om het daarna te herstellen. Zodat het weer een mooi geheel gaat worden.
Wanneer we met een aantal mensen ook de
spinnenrag etc verwijderen en de tunnel goed
schoonmaken kan er over de gehele tunnel
een nieuwe coating aangebracht worden.
Dit is ter bescherming van de schildering en
ook dat de kleuren mooi blijven.
Lijkt me leuk als je komt helpen !
Zaterdag 18 September 10:30 starten we met
schoonmaken. Zodat er op de 25ste weer gewerkt kan worden aan het herstel.
Neem je bezem en een sopje etc. mee
Ik zorg voor Koffie en wat lekkers.
Groetjes Karin

Zaterdag 25 September Burendag!!!
Met zijn allen staan we sterk en kunnen we bergen werk verzetten!
Burendag staat in het teken van samen komen en het met elkaar inzetten voor de buurt.
We willen er een leuke, gezellige maar ook actieve dag van maken.
Er zijn in en rondom het wijkgebouw e.e.a. aan klusjes te doen waar wij wel hulp bij nodig hebben.
Onder andere klusjes als schoonmaken Terp, boekenkast schuren en verven, netjes maken terras en
tunnelonderhoud .
Natuurlijk dit alles onder het genot van een bakje koffie en wat lekkers.
Het terras is natuurlijk geopend en aan de kinderen wordt ook gedacht, er komt een springkussen.
Graag zien we natuurlijk een mooie opkomst.
Graag aanmelden wanneer je komt d.m.v. een appje te sturen naar 0652308554
O.v.v. burendag en aantal personen
Tot dan!
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Bloemschikken
Maandagavond 4 oktober kunt u onder leiding van Janke en Danielle een mooi
herfstbloemstuk maken. Alle materialen om het bloemstuk te maken zijn aanwezig.
Wij vragen u alleen om een
eigen snoeischaar en/of mesje mee te
brengen.
Inloop vanaf 19.15, we starten om 19.30 uur
Leden
Niet leden

15, =
17,50

Aanmelden kan tot uiterlijk 28 september via
activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. bloemschikken

Oktoberfest Bingo
“ Zaterdag 30 oktober ”

‘Ok
t
ber ofest
’

BIN

-

Om half acht gaat de deur open en om acht uur gaan de balletjes rollen.
Een leuk avondje uit met na afloop gezellige muziek, lekkere hapjes en drankjes
Kaarten kosten 10,= per set voor maar liefst 5 rondes
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QR-code Grote Club actie en Handicap.nl
Wist je dat je niet per se langs de deuren
hoeft te gaan, maar ook heel gemakkelijk
online grote clubactie loten kunt verkopen?
Help jij mee om de buurtkas te
spekken? Grote club actie
Scan dan nu de
QR-code

De collecte van Handicap.nl is van 27 september tot 2 oktober.
HandicapNL zet zich in voor een normaal, waardevol dagelijks leven
voor alle 2 miljoen Nederlanders met een handicap. Maar wat is nu
een handicap. Dit zijn beperkingen op het vlak van o.a. Lichaam,
geest, cognitie en zintuigen. Dus iedereen kent wel iemand met een
vorm van een beperking soms tijdelijk maar de meesten zullen er mee
moeten leven. Niet alleen diegene die het aan gaat maar ook de mensen er omheen en de omgeving heeft er mee te maken. Daarom gaat
het geld naar Projecten die er voor zorgen dat iedereen met een handicap een waardevol dagelijks leven mag en kan leven. In de vorm van
rolstoeltrainingen, mantelzorg ondersteuning maar ook toegankelijkheid. Scan de QR-code en al vast bedankt voor U gift.

Papier en Fles is geld waard

De bak bij de Terp voor de lege statiegeld flessen.
Kom niet naar de Terp zonder Fles
Papier in stapels zodat het meer geld genereerd voor de buurtvereniging.
Laten we de positieve lijn van opbrengt vasthouden en verhogen. Helpt U
mee!
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Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - etting
Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
24

Uit de buurt
Nieuwe deuren in ons buurthuis.
Nadat het bestuur 2 stamtafels en een biljart had aangeschaft, zag ik een
keer het gezeul om deze in de berging te krijgen. Ik maakte hier een opmerking over en zei: “Met een schuifdeur zou dit een stuk gemakkelijker
gaan” Enige tijd later werd ik natuurlijk benaderd om dit te
realiseren. Het idee van de schuifdeuren werd al snel vervangen door het plan om dubbele deuren te maken. Dit maakte qua kosten weinig verschil, maar leek ons veel praktischer. Aldus werd besloten.
Samen met mijn vis maat Lolle werd dit opgepakt. Er moest nogal wat voorwerk verricht worden. Eerst de
wandplaten van de achterwand halen. Deze hebben we er in 1999 opgeschroefd om te verbloemen dat
de muur beschadigd was (hier zat vroeger het toneel ingemetseld). De te slopen platen moesten er heel
uit gehaald worden, zodat we deze konden hergebruiken om de kosten te drukken. Daarna moesten er
stukken uit de muur gezaagd worden. Daar het een spouwmuur is komt het erop neer dat we 4 stukken
muur moesten verwijderen. Daarna 4 betonlateien ter ondersteuning aanbrengen, omdat de dakconstructie op het resterende metselwerk rust. Nadat dit klaar was hebben we de beide kozijnen geplaatst,
de 4 nieuwe deuren afgehangen en de ontstane openingen
afgetimmerd. Het is allemaal goed gelukt en nu mag de schilder het afmaken.
Lieuwe
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Komt Hier U Advertentie!
Hele pagina; HxB 26,5cm x
18,5cm
(€ 170 p/jr)
Halve pagina; HxB 13,0cm x
18,5cm
(€ 85 p/jr)
Kwart pagina; HxB 13,0cm x
9cm (€ 42,50 p/jr)
Info: 06-46335628
info@bv-arkens.nl

Voor al uw gordijnen, vitrages, PVC , laminaat, tapijt en
raamdecoratie.
Bargefenne 6 , 8701 KD Bolsward Tel: 0515-789570 /
06-19497970
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“Do Re Mi Sol La Si Do”

Altijd al willen zingen in een pop/rock koor?
Dan is dit jouw kans! DOE JE MEE?

Onder leiding van een ervaren zangcoach ga je leren hoe het isom de favoriete pop/rock hits
op de juiste manier te zingen.
Je leert o.a: Zang-, en microfoontechnieken, Performance,Podiumgebruik en interactie.
Waarom zingen?
Zingen verbindt;
Zingen geeft energie;
Zingen is.. goed voor lichaam en geest;
Zingen is.. sociale contacten leggen;
Zingen is.. goed voor het zelfvertrouwen;
Zingen is.. een gezellige avond
Zingen is.. even tijd voor jezelf.

Op 18 Oktober 2021 is er een gratis
Sing-In waar je zelf kuntervaren of de
lessen jou aanspreken.
Lokatie: Buurtgebouw '' De Terp”
Adres: C.F. Engelhardstraat 28 te Franeker
Aanvang: 20:00 uur
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Gezellig doe je mee?
Verkleed Disco
Zaterdagavond 25 September organiseert buurtvereniging Arkens
voor de jeugd een Verkleed disco. Dus kom in je mooiste, gekste, origineelste, engste, warmste,……..* disco kleding naar de Terp.

We starten om 18.30 met de kleinsten tot 20:00
En de ouderen zien we graag vanaf 19: 45 tot 21: 00 uur.

Laten we er weer een gezellige,

swingende avond van maken.

Vergeet ook niet je €1,50 mee te nemen zodat ook lekker kunt snoepen.
(*zelf in te vullen)
Tot snel…

Fotospeurtocht (6 tot 12 jaar)
Woensdagmiddag 20 oktober organiseert buurtvereniging Arkens voor de kinderen een fotospeurtocht. Herken jij de foto’s die je tijdens je speurtocht door de
wijk tegenkomt?
Ben jij die echte speurneus? Kom dan gezellig meedoen!
En neem gerust je papa of mama mee hoor!

We starten deze middag tussen 13.30 en 14.00 uur
Je kan je opgeven VÓÓR 16 oktober via activiteiten@bv-arkens.nl ovv fotospeurtocht
Dan krijg je snel een berichtje van ons terug hoe laat je kan starten.
Na afloop is er natuurlijk limonade en wat lekkers voor alle kinderen!
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Deze foto van Onbekende auteur is gelicent

30

31

32

