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Van het bestuur
Beste buurtgenoten,
Tegen de tijd dat deze laatste Arkens Post van dit jaar bij u op de
mat valt, is de klok alweer een uurtje achteruit is het ‘s avonds
weer eerder donker en zijn de laatste maanden van het jaar alweer
aangebroken. Een periode waarin gezelligheid hoog in het vaandel
staat.
Maar ook dit jaar willen wij weer stilstaan bij de mensen die het
moeilijk hebben in deze tijd, die wel wat extra’s kunnen gebruiken.
Mensen die het verdienen, om wat voor reden ook, een hart onder
de riem te steken.
Op 25 september jl. zijn er weer versoepelingen aangekondigd. De
anderhalve meter afstand en het beperkte aantal bezoekers zijn
vervallen, wat voor ons betekent dat we meer kunnen ondernemen
en organiseren. Met o.a. op de agenda een bijzondere St-Maarten
viering, het sinterklaasfeest, het kerst bloemschikken en in het
nieuwe jaar de nieuwjaarsborrelbingo. Kortom de agenda is weer
goed gevuld!

Rest ons nog om alle adverteerders, vrijwilligers en u alvast hele
fijne feestdagen toe te wensen. Blijf gezond, pas op elkaar,
wij hopen u in 2022 weer te zien!
Bestuur buurtvereniging 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
21 januari 2022
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Agenda
Data

1-nov

Activiteit
salsa dansen

zingen
koffiedrinken

1-nov

oud ijzer

2-dec

sinterklaas

4-dec

13:00 uur

2-nov

10.00 uur

salsa dansen

3-nov

20.15 uur salsa dansen

5-dec

19.30 uur kerstbomen

Oud ijzer

4-nov

klaverjassen

6-dec

salsa dansen

7-nov

klaverjassen

8-nov

Activiteit

Data

Oud Papier

shuffle

Starttijd

9-nov

Starttijd

1-dec 20.15 uur Activiteit

19.30 uur Oud Papier

salsa dansen

st maarten

11-nov

Darten Rec.

12-nov

salsa dansen

14-nov

19.30 uur darten competitie 14-dec

zingen

15-nov

koffieochtend

14-dec 10.00 uur

salsa dansen

15-dec 20.15 uur

sjoelen
salsa dansen

12-dec 19.30 uur

Zingen

13-dec

16-nov

10.00 uur Bloemschikken

salsa dansen

17-nov

20.15 uur salsa dansen

sjoelen

19-nov
21-nov

klaverjassen

22-nov

shuffleboard

23-nov

24-nov

pietendisco

27-nov

salsa dansen

28-nov

zingen

29-nov

koffieochtend

30-nov

darten competitie 30-nov

salsa dansen
zingen

15.00
uur

shuffleboard
darten compe- 1119-dec 19.30 uur titie
jan
17-dec

klaverjassen

20-dec

shuffleboard

21-dec

sjoelen

start
12- 20.15
jan uur
14jan

klaverjassen

17jan

salsa dansen

salsa dansen

22-dec 20.15 uur

Zingen

27-dec

20.15 uur verhuur Kryst
19.30
uur
10.00
uur

28/29

salsa dansen

29-dec 20.15 uur salsa dansen

salsa dansen

2-jan

klaverjassen

3-jan-

4-jan

start
16- 19.30
jan uur

19.30 uur darten compe- 18titie
jan

darten competitie 4-jan
koffiedrinken

start
9- 19.30
jan uur
10jan
start
11- 15.00
jan uur

darten competitie 21-dec

darten competitie 23-nov

salsa dansen

6jan

10-dec 19.30 uur

koffieochtend

salsa dansen

inzamelen

7-

10-nov

19.30
uur

5- start
jan 20.15

jan
7-dec 15.00 uur darten rec
8-dec 20.15 uur nieuwjaarsbin- 8go
jan

shuffleboard

salsa dansen

darten competitie 16-nov

salsa
dansen

ophalen kerst- 7bomen
jan

6-dec

darten competitie 7-dec
15.00
uur
20.15
uur
18.00
uur

Data Starttijd

start 10.00
uur

koffiedrinken

start
18- 10.00
jan uur

salsa dansen

start
19- 20.15
jan uur

Alle activiteiten van de buurtvereniging zijn in principe alleen toegankelijk voor
leden, tenzij anders aangegeven. Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico.
Tevens zijn de Corona maatregelen van toepassing ID plicht en QR code indien de bar open is.
www.bv-arkens.nl staan alle activiteiten van de buurtvereniging vermeld
www.facebook.com/BVArkens.
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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!
6

Onder de aandacht
Burendag
25 september jl. was het burendag. De koffie, thee en wat lekkers stond om 9.00 uur klaar. Ondanks de kleine opkomst hebben we er een productieve en gezellige dag van weten te maken.
De ingang en het terras van de terp zijn weer geheel onkruid vrijgemaakt, in De Terp zijn er de
nodige klusjes gedaan en Karin van Berne heeft in de fietstunnel schilderingen bijgewerkt en
schoongemaakt. De aanwezige vrijwilligers willen wij langs deze weg heel hartelijk bedanken
voor hun inzet!

Kerstbomen
Donderdagmiddag 6 januari 2022 tussen 15.30 en 17.00 uur,
is het weer mogelijk om de
kerstbomen in te leveren bij De Terp. Deze zullen dan worden opgehaald door de gemeente
en netjes worden afgevoerd.
Natuurlijk staat er ook dit jaar weer wat leuks tegenover!
Voor elke boom die je bij ons inlevert, krijg je 50 eurocent!

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

vacant
Mathijs Westra

J van Duurenstraat 12

394262

O. Postmaplein 16
C.F. Engelhardstraat 18

390996
06-20228125

vacant
vacant
Kees van Ruiswijk
Yke Luinenburg
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Oud papier opbrengt en nieuwe data 2022

3 januari
31 januari
28 februari
28 maart
25 april
23 mei
20 juni
18 juli
15 augustus

12 september
10 oktober
7 november
6 december

Stem bedankje namens buurtvereniging Arkens
Alle 66 stemmers
BEDANKT!
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Nieuws van de ouderen coördinator
CORONAREGELS.
Zolang de horeca regels landelijk gelden hebben wij daar ons natuurlijk aan te
houden.
Dat betekent bijvoorbeeld, dat voor alle activiteiten controles worden gedaan.
U moet voor een kopje koffie bijvoorbeeld de QR code kunnen tonen of
aantonen dat u bent getest.
Dat zelfde geldt voor het shuffle boarden en de klaverjas avonden.
Het zijn strenge regels die gelden in ons buurthuis omdat wij als
buurtvereniging een horeca vergunning hebben. Dus alle regels die voor die
sector gelden ook voor de activiteiten die worden georganiseerd in
De Terp.
Doen we dat niet kunnen er flinke boetes worden uitgedeeld door de
gemeente als blijkt dat we ons er niet aan houden.
WILT U EEN ACTIVITEIT BEZOEKEN IN DE TERP
NEEM DAN ALTIJD DE JUISTE PAPIEREN MEE.
Dan kan iedereen weer fijn meedoen met de activiteiten die worden
georganiseerd.
Ik hoop u snel weer te treffen!
Met vriendelijke groet,
Annelies

Grote Clubactie
De Grote clubactie,
U heeft vast de banner gezien bij aanvang van de buurt.
En het stukje gelezen in de vorige Arkens post, we willen dit
nogmaals onder de aandacht brengen.
Dit omdat de opbrengt voor 80% naar de buurt vereniging
gaat. En we de inkomsten hard nodig hebben voor een nieuwe
vloer.
1. U heeft een lot gekocht: Bedankt
2. U wilt een lot kopen: scan de Qr code of koop
een lot van een verkoper.
3. U verkoopt namens de buurt loten, dit kan nog
tot 20 november lever daarna het boekje in.
Graag in de brievenbus van de Terp.
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NIET VERGETEN
DE JUISTE PAPIEREN
MEE.
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Verslag Straatkaatsen 2021
Door de corona perikelen was het niet duidelijk dat we konden kaatsen, maar 26 mei zijn we toch
gestart. Het bestuur had ervoor gezorgd dat er ontsmettingsmiddelen aanwezig waren. Voor aanvang
van de wedstrijd werden de ballen ontsmet en werd iedereen erop gewezen dat ook hier de dan geldende coronaregels van toepassing waren. We hebben 14 avonden kunnen kaatsen en er waren 2 personen
die er inderdaad 14 keer waren. Zoals voorgaande jaren werden de ballen gesponsord door Franeker
Aktueel (Eddie Spoelstra).
Deze ballen kwamen uit een andere fabriek en voldeden niet aan de verwachtingen, ze waren veel te
zacht. Eddie bedacht zich geen moment en zorgde voor nieuwe ballen, gekocht via het bondskantoor van
de KNKB. Helaas werd het niet beter. Voor het volgend seizoen proberen we dit beter te regelen. De
prijsuitreiking werd op 8 september gehouden en de uitslag was als volgt:
1e Anne Kooistra 85 voor 46 tegen
2e Cornelis Zijlstra 75 “ 67 “
3e Eddie Spoelstra 64 “ 57 “
4e Pieter Zijlstra 59 “ 71 “
5e Walter Brander 55 “ 38 “

Sponsoren bedankt!!!!!

De prijzen bestonden deze keer uit tegoedbonnen te bestreden bij partycentrum Bloemketerp.
Nynke Salverda had wederom kosteloos een prachtige krans voor de winnaar Anne Kooistra gemaakt.
Na de prijsuitreiking deelde Lieuwe mee dat hij wilde stoppen met het organiseren/leiden van de kaatspartijen. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan maar na bijna 40 jaar wordt het tijd voor verjonging. We zijn benieuwd wie dit gaan oppakken.
Ik wens iedereen een gezonde tijd toe en hoop volgend jaar weer met jullie te kunnen kaatsen.
Met vriendelijke groet,
Lieuwe Visser.
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Terug blik activiteiten
Garage sale

Terugblik Verkleed Disco

11 september was een
drukke dag in de
omgeving.

Zaterdagavond 25 September organiseerde de
buurtvereniging een Verkleed Disco in
De Terp.

Er waren meerdere activiteiten en garage
sales actief. Mede daardoor was de opkomst matig.

Wat een grote opkomst weer en wat een leuk
verkleedde kids waren er aanwezig.

En de mensen moesten zoals u kunt zien
Er was weer voldoende te smikkelen en smulkris kras door de buurt. Niet iedereen kon dit len tijdens de dance moves.
waarderen. Maar ondanks dat was er op de
verschillende punten gezelligheid en zijn
Er staat Zaterdag 27 November weer een
vele spullen van eigenaar gewisseld.

Kids Disco gepland en echte Pieten Disco

We kijken terug op een mooie dag.

Kijk voor verdere info verder in dit boekje.

Bloemschikken

Samen met Janke en Danielle zijn er op 4 oktober mooie herfstcreaties gemaakt.
Een mooi langwerpig stuk met de kleuren van de herfst en natuurlijk een knipoog naar de zomer met
een prachtige zonnebloem. Ook ontbraken de herfst bessen en sierpompoen niet in het stuk.
Al met al een geslaagde avond, die rondom de kerst een vervolg zal hebben in de vorm van een kerst
stuk. Verderop kunt u hier meer over lezen. Laten we er weer een gezellige avond van maken

13

14

Gezocht vrijwilligers

Helaas gezien alle werkzaamheden komen we toch
echt nog handen en denkkracht te kort. De volgende
zaken hebben menskracht nodig:

Bestuursleden
commissieleden: Jeugd en Volwassen
straatkaatsen en speeltuin
Schilders voor schilderwerkzaamheden Terp
Schoonmakers voor het reinigen van de Terp
Oud papier (overdag) en oud ijzer ophalers
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.
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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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Spinnekop Arkens in ere hersteld
Vrijdagmiddag 24 september is de Spinnenkopmolen Arkens in Franeker "weer in gebruik"
genomen, na een grondige restauratie die ruim € 100.000 euro heeft gekost. Daarmee is deze
unieke Spinnenkopmolen terug gebracht naar de originele staat van de molen 200 jaar gelden.
Gijs van Reewijk sprak over een unieke molen, het is namelijk één van de eerste molens die
kleppen in de wieken kreeg in plaats van zeil op de wieken, daarnaast, aldus van Reewijk is hij
uniek vanwege zijn achtkantige vorm. De meeste molens zijn vierkant, bij deze achtkantige
vorm blijven de wieken langer vrij.
Woonwijk
De molen heeft als boerenmolen dienst gedaan in de wijk van Arkens om het waterpeil te reguleren, maar door de komst van de woonwijk werd de molen overbodig, maar wel bewaard en
verplaatst naar de ingang van Franeker bij de vijver aan de Leeuwarderweg.
Stichting t.b.v. Monumenten in de gemeente Waadhoeke
De stichting beheerd momenteel 21 monumenten die eigendom waren van de gemeente maar
zijn ondergebracht in deze stichting, met als belangrijke reden dat een stichting veel makkelijker
geld kan krijgen van fondsen dan een gemeente. Binnenkort komen er nog twee monumenten
bij, waaronder de toren van Spannum, dit word afgerond voor het einde van het jaar aldus wethouder Jan Dijkstra.
Tijdens de officiële handeling werd de molen in werking gezet en weer in handen gegeven van
de stichting na een restauratie van bijna twee jaar. Dat is lang voor zon kleine molen , maar volgens de restaurateurs zit er net zoveel werk in een kleine als een grote molen en is alles handwerk.
Onder een stralend zonnetje en het genot van een hapje en een
drankje, uitstekend verzorgt door de Poort van Franeker, werd er
uitleg gegeven aan de genodigden en sponsoren.
Bron Franeker Actueel en
Foto’s: scan de code en u ziet de foto’s van Franeker Actueel.
Bijzonder Spinnenkopmolen Arkens in ere hersteld *foto's* - FranekerActueel

Statiegeld
flessen actie
Vergeet u niet onze statiegeld flessen bak bij de Terp.
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Bloemschikken

Kerststukje maken
Vrijdagavond 17 december kunt u onder leiding van Janke en Danielle een mooi
kerststuk maken.
Voor alle materialen wordt gezorgd, wel graag zelf een mesje of snoeischaar meebrengen.
Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur.
Kosten
leden €15.00
Niet leden €17.50
Opgave vóór 10 december via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. kerststukje
of via 06-52328350

Nieuwjaarsborrelbingo
Met nog maar een aantal activiteiten op de agenda, komt het
einde van het jaar alweer aardig in zicht. Om het nieuwe jaar
feestelijk in te luiden organiseren wij op
zaterdag 8 januari 2022, een gezellige ‘nieuwjaarsborrelbingo’.

Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u met familie, vrienden en buurtgenoten het glas heffen op het nieuwe
jaar, gezellig even bijpraten en aansluitend een aantal rondes
bingo spelen.
Inloop vanaf 19.30 uur, de bingo start om 20.30 uur
Kosten 10 euro voor vijf rondes
De eerste consumptie & de borrelhapjes krijgt u natuurlijk
aangeboden door de buurtvereniging!
Wij hopen op uw komst!
Graag tot ziens en alvast een fijne kerst & jaarwisseling toegewenst!
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Wie wilt u verrassen met een kerstpakket??
Vorig jaar zijn we gestart met de kerstpakket actie.
Dit bleek een groot succes en daarom wederom de vraag: Wie verdiend er een kerstpakket?
Iedereen kent wel iemand die altijd klaarstaat voor een ander, een luisterend oor biedt, een bijzonder lief
mens is of iemand die een hart onder de riem kan gebruiken?
De tijd van kerst is het moment om even stil te staan bij uw medemens. Daarom stellen wij namens de
buurtvereniging drie kerstpakketten beschikbaar om uw dierbare mee te verrassen.
Wat moet u doen:
U kunt het onderstaande strookje invullen en inleveren bij de Terp
of aanmelden
Vóór 19 december
via activiteiten@bv-arkens.nl met onderstaande gegevens o.v.v.
kerstpakket
Vergeet niet te vermelden waarom u juist deze persoon een kerstpakket gunt. *
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

*Mocht uw genomineerde verrast worden, dan krijgt u persoonlijk
bericht.
Genomineerde:
Adres genomineerde:
Uw naam:
Tel/mail:
Motivatie nominatie:

Persoonlijk boodschap
voor de genomineerde:
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Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - etting

Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
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Uit de buurt
We hebben deze rubriek nu al een tijdje in de Arkens post staan.
Wil je ook een keer in deze rubriek? Dat kan.
Je hoeft geen bijzondere buurtgenoot te zijn of aan speciale eisen te voldoen.
Ook journalist zijn of schrijfwonder is niet noodzakelijk.
De doelstelling is om elkaar als buurtgenoten wat leren kennen of gewoon iets wat je aan je
buurtgenoten wilt vertellen. Misschien weet u wel de geschiedenis van uw eigen straatnaam?
Laat het ons weten en schrijf of teken of … tja het is aan jullie deze bladzijde is van ons
allemaal. Wat gaat de volgende Arkens post ons brengen?
Let op de volgende copy data is 21 Januari 2021.
naam
1

2

3

4

5

6

Anne Kooistra
Cornelis Zijlstra
Eddie Spoelstra
Pieter Zijlstra
Walter Brander
Chris Outhuyse

7

Rafael Brander

8

Joop Jukema

9

Lieuwe Visser

1
0

Jan Oosterhaven

1
1

Alise Furman

totaal
VOO
TER
GEN
85
46
75
67
64
57
59
71
55
38
49
35
43
67
37
31
35
51
32
24
31
25

1
7

Jelmar Gerritsma

12

14 X
14

1
8

Hieke v d Bent

12

14

1
9

12

2
0

Greetje

9

14

2
1

Nynke Salverda

7

10

2
2

8

2
3

25

Rinke vd Werf

22

1
4

Joost Zijlstra

21

Durk Weidenaar

1

Andre Okkema

7

1

Klaas Koning

4

1
6

7
9

Uitslag
kaatsen
2021

6
6

5
5

3

13

2

12

12
1
6

2

3

5

15

11

3

23

Willem deVries

Dirk Tuinstra

12

27

1
5

3

7

22
1
3

10
15

1
2

Remco de Valk

2

4
24
23

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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Sint maarten
11 november Sint-Maarten in de Martinikerk
De Martinikerk bestaat dit jaar 600 jaar. Dat gaan we als Protestantse Kerk Franeker vieren met
alle Franekers, een jaar lang. We beginnen met een feest op Sint-Maarten, want naar hem is de
kerk genoemd. Daarom nodigen we alle kinderen in de basisschoolleeftijd (of jonger) uit, om in
de kerk Sint-Maarten te vieren. We hebben een kort maar prachtig programma.
Medewerking wordt o.a. verleend door de showband de Sternse Slotlanders, een ruiter/amazone
van de Sjaerdema Liauckema Ruiters als Sint-Maarten, Jochem Schuurman (organist/pianist),
Josse Pietersma (historicus en meer).
Een grootbedrijf in zoetwaren verzorgt een traktatie.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.00 uur
Welkom door ds. Margarithe Veen
18.05 uur

Muziek en zingen van Sint-Maartenliedjes

18.15 uur

Verhaal van Sint-Maarten, verteld door Josse Pietersma

18.30 uur

Kinderen verlaten kerk met traktatie en maken, met hun lampionnen, achter de
Sternse Slotlanders en Sint-Maarten aan, in optocht een rondje door de binnen
stad

19.00 uur

De kinderen gaan elk in hun eigen buurt Sint-Maarten lopen

Kinderen (en volwassen begeleiding) moeten zich wel even van tevoren AANMELDEN via de
website van de Martinikerk: https://pkn-franeker.nl/evenementen/11-november-sint-maarten/
Er is veel ruimte, maar helaas niet voor alle
kinderen.
Weeswelkom

11 november Sint-Maarten in het
Schalsumerplan
Sint-Maarten is ook dit jaar een beetje anders
dan anders.
Je kan als je het leuk vindt het feest van
Sint-Maarten
eerst vieren in de Martiniekerk in de stad en
daarna met je
lampion langskomen bij buurthuis de Terp.
Wil je liever alleen in je eigen wijk lopen? Dat kan natuurlijk ook.
Vanaf 18.00 uur zijn jullie welkom en mag je na het zingen van jouw favoriete Sint-Maartenlied,
zelf wat lekkers uitzoeken!
Tot dan!
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Gezellig doe je mee?

Het is bijna weer zover.
De sint komt weer in het land.
De Pieten willen er ook dit jaar
natuurlijk weer een feestje van
maken.
Zo ook in de Terp.
Zaterdag 27 November is er een
Pietendisco van 18:30 tot 21:00
Kom verkleed als piet of Sint.
Ook deze avond kunnen de schoentjes gebracht worden met onderstaand briefje.
Wanneer het niet mogelijk is om de 27e naar de Pieten disco te komen om je schoen te
brengen. Laat het dan even weten via de mail of een telefoontje dan zorgen we ervoor dat
we het op een ander moment in ontvangst kunnen nemen.
Deze worden Zaterdagmiddag 4 December teruggebracht door onze Pieten.
Je kunt bezoek van de pieten verwachten tussen 13:00 en 15:00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind …………………………………..
Adres ……………………………………….
Leeftijd ……………………………………..
Meerdere kinderen in het gezin? Ja/Nee
(doorhalen wat niet van toepassing is.)

In ieder schoentje een briefje met gegevens stoppen, anders raakt piet de kluts kwijt.
Bedankt namens de schoenpiet.
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