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1 Januari 2022 

 
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 Haitsma 
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), 
 
Als de eerste Arkens Post van dit jaar bij u op de mat valt, zijn we alweer 
begin februari. Het is aan de late kant, maar toch willen wij u allen nog de 
beste wensen doen toekomen voor 2022! 
Wij waren in het oude jaar weer voorzichtig begonnen met het opstarten 
van verschillende activiteiten, maar moesten helaas eind november alle 
activiteiten weer stoppen in verband met de volledige Lock down.  
Teleurstelling en onzekerheid overheerste, omdat het niet duidelijk was 
wanneer we wel weer wat konden gaan ondernemen.  
Schakelen en omdenken, het geeft wel ruimte om andere zaken op te 
pakken. Er is nu tijd om o.a. het (klein) onderhoud van De Terp aan te 
pakken. Opruimen, klussen en zowel binnen in De Terp als buitenom  
verven. En zeker het vermelden waard, er was hulp van een aantal  
buurtbewoners, waarvoor onze hartelijke dank! 
Op het moment van dit schrijven, dinsdagavond 25 januari, kunnen wij 
gelukkig weer vooruitkijken. De afgelopen dagen werd het al duidelijk dat 
er versoepelingen aan zaten te komen, maar deze avond wordt bevestigd 
dat deze ook daadwerkelijk doorgaan. Dat geeft ook de buurtvereniging 
ruimte om weer activiteiten te organiseren, natuurlijk met inachtneming 
van de geldende regels. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen een aantal 
(grotere) activiteiten op de middag te laten plaatsvinden en activiteiten 
op de avond wat te vervroegen. De aanvangstijden van alle activiteiten 
kunt u terugvinden in de agenda van deze Arkens Post. 
Het plannen van activiteiten blijft in deze bijzondere en onzekere tijd toch 
elke keer weer een uitdaging, maar wij hebben er dit keer alle  
vertrouwen in dat het goed gaat komen! 
                       
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! 
 

                                                         Bestuur B.V Arkens 
 

Arkens Post - Wijkkrant buurtvereniging Arkens - Franeker 
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 Agenda  

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 

Activiteit  Dag  data    blz. 

Koffieochtend  dinsdag  1-feb 10.00 11 

Darten recreatief  vrijdag  4-feb 19.30   

Klaverjassen  maandag  7-feb 13.30 11 

shuffel board  dinsdag  8-feb 15.00 11 

Sjoelen  vrijdag  11-feb 19.30   

Valentijns disco zaterdag  12-feb 18.30 31 

Koffieochtend  dinsdag  15-feb 10.00 11 

Terp gesloten i.v.m 
vloer  ma t/m vrijdag  19-feb tot 25 feb  

Oudpapier  maandag  28-feb 18.00   

Koffieochtend  dinsdag  1-mrt 10.00 11 

Sjoelen  vrijdag  4-mrt 19.30   

Klaverjassen  maandag  7-mrt 13.30 11 

shuffel board  dinsdag  8-mrt 15.00 11 

Darten recreatief  vrijdag  11-mrt 19.30   

Voorjaarsborrel bingo zaterdag  12-mrt 15.00 19 

Koffieochtend  dinsdag  15-mrt 10.00   

Gemeenteraad verkiezing  woensdag  16-mrt 7.00 11 
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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. 
En de daarbij geldende Corona maatregelen zijn van toepassing.  

Kopij volgende Arkens Post inleveren vóór   
18 maart 2022 

Activiteit  Dag  data    Opgave 

Klaverjassen  maandag  21-mrt 13.30   

shuffel board  dinsdag  22-mrt 15.00 11 

Sjoelen  vrijdag  25-mrt 19.30   

Oudpapier  maandag  28-mrt 18.00   

Koffieochtend  dinsdag  29-mrt 10.00 11 

Darten recreatief  vrijdag  1-apr 19.30   

Klaverjassen  maandag  4-apr 13.30 11 

shuffel board  dinsdag  5-apr 15.00 11 

Sjoelen  vrijdag  8-apr 19.30   

Koffieochtend  dinsdag  12-apr 10.00 11 

Klaverjassen pasen  maandag  15-apr ?   

shuffel board  dinsdag  19-apr 15.00 11 

Recreatief darten  vrijdag  22-april   

Oudpapier  maandag  25-apr 18.00   

Huurders van de Terp  

Er zijn ook nog activiteiten in de Terp van  
onze huurders.  
Op Blz 25  het aanbod en meer informatie.  
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 Oud papier opbrengst 

Opbrengst Grote Clubactie en Rabo Clubsupport  

 
 
 

We danken u allen voor  u support voor bovenstaande acties.  
Zoals u kunt zien is het een prachtig resultaat. 
De grote clubactie heeft zelfs iets meer opgebracht dan op de  
foto zichtbaar is: €668,52  
 
Van de Rabo clubactie mochten we €517,23 euro 
in ontvangst nemen. Al met al een prachtig  
bedrag voor een mooi vloer in de Terp o.a.  
 
Vergeet niet u loten te checken op een prijs. 
Scan de QR-code of kijk op 
www.lotchecker.clubactie.nl 
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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! 

Voor al uw gordijnen, vitrages, PVC , laminaat, tapijt en 
raamdecoratie. 
 
Bargefenne 6 , 8701 KD Bolsward  
Tel: 0515-789570 / 06-19497970 
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                                 Onder de aandacht 
Onderhoud 
De afgelopen periode is er “achter de schermen” een en ander gedaan om 
buurthuis De Terp op te knappen.  
Er is zowel binnen als buiten geverfd. Het was helaas niet mogelijk om activiteiten te organiseren i.v.m.de corona-
maatregelen, dus was er alle tijd en ruimte om deze klus op te pakken.  
Onze grote dank gaat uit naar schildersbedrijf Bijlsma die het schilderwerk buitenom heeft gedaan en naar  
Nynke Salverda die al het schilderwerk binnen voor haar rekening heeft genomen.  
Allen hebben namens de buurtvereniging een attentie ontvangen voor hun inzet. 
 
Kaatsen 
Lieuwe Visser, het gezicht van het straatkaatsen in het Schalsumerplan is gestopt,   
(zoals u in de vorige Arkens hebt kunnen lezen) met het straatkaatsen. Langs deze weg willen wij Lieuwe 
nogmaals bedanken voor zijn jarenlange belangeloze inzet! Dat hij een warm hart toe draagt aan het kaatsen kunt 
u verderop wel lezen.  We zijn dus nog op zoek naar een coördinator.  
 
Verkiezingen 
Woensdag 16 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook dit jaar kunt u uw stem uitbrengen in  
De Terp 
 
Nieuwe vloer en hulp nodig 
Zaterdag 19 februari t/m vrijdag 25 februari is De Terp niet beschikbaar voor activiteiten. Deze week zal er in hede 
Terp een nieuwe vloer worden gelegd. Maar voordat deze kan worden gelegd moet de oude vloer eerst worden 
verwijderd. Wilt u zaterdag 19 februari een helpende hand bieden, laat het ons weten via info@bv-arkens.nl o.v.v. 
vloer of telefonisch via 06-46335628 
 
Collectanten gevraagd 
Er zijn de komende periode weer verschillende collectes  actief. We hebben als buurt u nog wel nodig. Dit mede 
omdat bij Jantje Beton de helft van de opbrengst ten goede komt van de buurtverening.  
     Jantje beton: 7-12 maart  
     Fonds Gehandicapten: 3-9 april  
Meer informatie en opgave kan bij: Richard Groeneveld tel.06-46335628 of penningmeester@bv-arkens.nl 
 
Meldpunt gemeente Waadhoeke 
De gemeente heeft aangeven dat er weinig tot geen meldingen uit onze wijk komen over zaken die de gemeente 
zou moeten oppakken. Hierbij kunt u denken aan stoepentegels die scheefliggen, toegankelijkheid voor minder va-
lide en/of kinderwagens (op en afrit), groenonderhoud en andere zaken. Heeft u klachten /opmerkingen kunt u via 
onderstaande link uw klachten/opmerkingen kenbaar maken bij de gemeente. Dat maakt het voor ons als  
buurtvereniging makkelijker om eventuele problemen in de wijk, waar mogelijk, sneller onder de aandacht te  
brengen. Alvast hartelijk bedankt!                    Https://www.waadhoeke.nl/melden.html 

 

Coördinatoren: 
 
Activiteiten voor 

volwassenen:                                           vacant 
Bezorging AP:  Mathijs Westra   J van Duurenstraat 12   394262 

Kaatscommissie:                                            vacant    

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 

mailto:info@bv-arkens.nl
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 Data oud papier voor 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 
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 Nieuws van de ouderen coördinator  

Nieuws van het klaverjassen. 
Mocht het allemaal weer mogen dan starten we weer met het klaverjassen. Als ik dit schrijf ziet het er naar uit dat 
alles open mag tot 20.00 uur. Daarom beginnen we de  eerste data  om 13.30 uur.  
 
We starten op maandagmiddag 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 april. Op 15 
april gaan we dan Paasklaverjassen en 2 mei nog voor de  
competitie en 16 mei zou dan de slotavond zijn.  Een eventuele marathon kan 
dan in overleg gehouden worden. Noteer in ieder geval deze data.   
 
Nieuws over de koffie ochtenden:  
Gelukkig kunnen we ook weer gezellig koffie/thee drinken.  Vanaf 10.00 uur zal 
De Terp weer open zijn voor een gezellig praatje met andere wijkbewoners. Kom gerust eens langs. We starten op 
dinsdag morgen 1 februari.  
 
Nieuws over het shuffle boarden: 
Ook het shuffleboarden willen we weer opstarten.  

Nog nooit gedaan? Maakt niet uit, het is erg leuk om te doen en  

we maken er een kleine competitie van.  

 

We beginnen 8 februari  om 15.00 uur en u bent van harte welkom.  

 

 

 

                    Gemeentelijke  info  

Op woensdag 16 maart mag u kiezen voor de gemeenteraadsverkiezing.  
Ook dit jaar is  dit weer mogelijk in ons wijkgebouw te Terp.  
Via de website van de gemeente en via www.kiesraad.nl  
kunt u meer informatie vinden over deze verkiezingen en   
welke kiesmogelijkheden er zijn.  
 
Verder kon u al lezen in onder de aandacht  dat  er te weinig feedback vanuit de buurt komt over zaken die beter 
kunnen. Dit kan zoals u eerder heeft kunnen lezen via de website:  Https://www.waadhoeke.nl/melden.html 

 

Wat heeft u nodig? 
Uw DigiD inlogcode 

 

Wat u moet weten 
De gemeente verwerkt uw melding van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. 
Kleine gebreken verhelpt de gemeente binnen 5 werkdagen. Duurt het langer? Dan houden we u op de hoogte. 

 
Lukt het niet om online een melding te maken?. Dan zijn er nog de volgende mogelijkheden.  
 
Telefoon: (0517) 380 380 
E-mail: info@waadhoeke.nl 
Chat: klik op de balk rechtsonder in het scherm tijdens openingstijden op de website van de gemeente: www.waadhoeke.nl 

 

Natuurlijk gelden ook bij deze 
activiteiten de 

coronamaatregelen! 

mailto:info@waadhoeke.nl
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 Terug blik activiteiten  

                                                Kerstbomen inzamelen 

 
Donderdagmiddag 6 januari jl. was er de mogelijkheid om de kerstbomen in te leveren bij de Terp 
Dit was ook dit jaar weer een groot succes, er zijn ruim 70 bomen ingeleverd! 
De ongeveer 20 kinderen gingen de hele buurt door al wandelend , met de fiets of met de trekker met aanhang.  
 
Met 0.50 cent per boom en wat lekkers op zak gingen de kinderen blij  maar voldaan weer naar huis. 

Sint maarten  
Zoals u al in de vorige Arkens post hebt kunnen lezen was het dit jaar  in een andere vorm omdat de Martinikerk 
600 jaar bestaat. De kerk organiseert voor alle Franekers verschillende activiteiten. Te beginnen met Sint maarten.  
Er was dus een programma in de binnen stad, maar ook konden de kinderen ‘gewoon’ sint maarten vieren in de 
buurt. We moesten het dit jaar wel zonder muziek doen, daarvoor moest je dan in de binnenstad zijn.  
 
Maar gelukkig net als vorig jaar konden de kinderen ook bij de versierde Terp langskomen met hun lampion.  
Na het zingen van een mooi sint maartenlied kregen zij natuurlijk wat lekkers mee.                                        
Wij kunnen terugkijken op een gezellige en drukbezochte avond.          
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Het bloemschikken moest i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen  
worden verplaatst van vrijdagavond 17 december naar de  
zaterdagmiddag 18 december. Gelukkig was dit voor de meeste mensen die 
zich hadden aangemeld geen probleem.  Met mooi kerstgroen en lampjes, 
touw, hyacint , dennenappels en natuurlijk kerstballen werden er prachtige 
creaties gemaakt. Het is altijd weer zo mooi te zien dat er nooit 1 stukje het-
zelfde is.   
En al snel stonden er na  2 uren creatief bezig zijn, er prachtige kerststukjes  
te schitteren.  
 
 

Bloemschikken  

Arkens kerstpakket actie  
Alle buurtbewoners konden afgelopen jaar  wederom iemand nomineren voor een   

Arkens kerstpakket. 

Het blijkt wel dat de buurtbewoners elkaar een warm hart toe dragen.  

We hebben vele inzendingen  mogen  

ontvangen. Uit de inzendingen zijn  er 3 uitgeloot, doormiddel van grabbelen, anders waren we er niet  

uitgekomen. Zoveel mooie, lieve, hulpvaardige buurtbewoners hebben we. 

Met de kerstpakketten in de auto en de  mooie nominaties in de hand gingen we op pad. 

 

Wat geeft je dat een goed gevoel om deze winnaars te  

mogen verrassen. En erg dankbaar werd het in ontvangst 

genomen.  

 

De winnaars waren:  

Mevrouw Janusch (volgende blz. bedank brief) 

Meneer Epke  

Mevrouw Glas.  

 

Wij hopen dat jullie er van genoten hebben.  

Dit jaar gaan we zeker wederom een Arkens kerstpakket 

actie doen.  

 

Er waren 17 deelnemers en onder leiding van 
Janke Werkhoven ging iedereen met een  
prachtig stuk naar huis.  
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       Bedank brief  
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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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 Voorjaarsborrel Bingo  

We hebben nu sinds een half jaar een mooie flessenbak bij de Terp staan.  
Dat er gebruik van gemaakt wordt is een feit. De bak zat namelijk tot de nok toe vol.  Alle flessen worden opgehaald 
door FOOX groothandel Bergsma en die maken voor ons de balans op.  
Gelukkig maar, wees dus niet bang dat er iemand een hele middag bij de flessenautomaat staat.  Laten we de bak 
weer vullen met zijn alleen.  
 
Er is een bedrag van €78,75 euro uit de bak gehaald. Hartelijk dank hiervoor.  
En de bak kan  weer opnieuw gevuld worden met alle soorten lege statiegeld flessen.  

 
.  

 

ZaterdagMIDDAG  12 maart 

                                             

                                                      “Voorjaarsborrelbingo” 
 
 

De deur is open vanaf: 15.00 uur 
De balletjes gaan rollen om:     15.30 uur. 
 
 

Er worden 4 rondes + een bonusronde gespeeld en zijn weer mooie & leuke prijzen te winnen! Kosten 
€10,00 per set.  

 
 
 

De bar is open voor een drankje & een hapje tijdens deze gezellige BINGO  
middag  
 
 
 
 

                 Opgave gewenst vóór 10 maart via: activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. Bingo 

Statiegeld flessen actie  

mailto:activiteiten@bv-arkens.nl
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 De Bruggen speurtocht  

Wie kan ze allemaal vinden?  
 
Na al die ‘corona’ wandelingen moet u vast 
een paar bruggen al herkennen. Ze zijn  
allemaal in en rondom Franker.  
Ik wens u al vast veel  wandel, fiets,  
hardlopend en speur avontuur toe.  
Succes ! 
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 Jantje Beton vrijwilligers gezocht! 
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. Vanaf 7 februari heeft de buurvereniging ook weer een online collecte bus.  
Maar ook zijn er nog steeds collectanten nodig, helpt u mee?., 
 
Een mooie bijkomstigheid is dat van het opgehaald geld, de helft de buurtvereniging toekomt!  
 

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@bv-arkens.nl 

We zoeken voor de buurt nog mensen die kunnen reanimeren en zich beschikbaar 

willen stellen. Natuurlijk is hiervoor een training noodzakelijk maar ook de mensen 

die al kunnen reanimeren moeten elk jaar op herhalingscursus. Bent u nu die gene, 

laat het ons dan weten. Wij willen namelijk inventariseren hoeveel behoefte er in de 

buurt is. Zodat we  reanimatie trainingsmoment kunnen organiseren.   

Check ook even u aanvullende ziektekosten verzekering, vaak is deze dan gratis.  

 

Opgave of meer informatie gewenst kan naar:   Activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. Reanimatie.  

Naam en adres gegevens 

herhalingscursus  ja/nee 

bekostiging via aanvullende verzekering ja/nee  

 

voor de mensen die al kunnen reanimeren, Hartslag Nu heeft een nieuwe app: Mijn HartslagNu!  

Hij is te vinden in de Google Play en App store! 

Met de nieuwe app ontvang je standaard reanimatie oproepen op basis van je  

ingevoerde woon- en werkadres. Of je kiest ervoor om op basis van je gps-positie gealarmeerd te worden, dus de 

plek waar je op dat moment bent.  

                    

Kunt u reanimeren?  

Van 7 tot 12 

maart 2022 
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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 –Straat kaatsen  

 

Net als voorgaande jaren gaan we begin mei weer van start met het  
straatkaatsen in onze buurt.  We kunnen 4 op straat geschilderde perken  
gebruiken, dus we kunnen met 8 parturen (24 personen) tegelijk los.  
Afgelopen jaar was de deelname bijna gelijk als voorgaande jaren.  
Deze groep kwam gelukkig zeer regelmatig opdagen. Daar ben je als organisator natuurlijk enorm blij mee. Graag 
willen we nog meer deelnemers. Dus vraag je buren of andere sportieve mensen in jou straat. Je hoeft echt geen 
talent te zijn, sterker nog , al ken je het hele spelletje niet kun je al meedoen. Je hoeft alleen maar een sportieve 
instelling mee te nemen. Aan het einde van het seizoen worden de punten geteld en kunt u een prijs winnen. 
Deelname is vanaf 15 jaar en voor zowel dames als heren.  
 
We kaatsen iedere woensdagavond vanaf 19.00 uur (18.45 uur aanmelden zodat we kunnen loten). Inwoners van 
“ARKENS” hoeven niet lid te zijn van onze buurtvereniging om mee te doen maar wij stellen het wel op  
prijs natuurlijk. 
 
Ik hoop u op 11 Mei welkom te heten bij ons buurtgebouw “de Terp”. 
Zoals ik bij de afsluiting van seizoen 2021 heb aangegeven, wil ik stoppen met het organiseren van het kaatsen.  
 
Na ongeveer 40 jaar is het hoog tijd voor een paar nieuwe mensen. Indien die zich niet aanmelden neem ik de  
verantwoording dit seizoen nog op me, maar daarna is het echt gedaan. Voelt u hier iets voor, meldt je dan bij  
Lieuwe. Ik help u graag op weg. 
 
Sportieve groet Lieuwe. 
 

De afgelopen tijd heeft corona natuurlijk veel activiteiten stil gelegd. Zo ook van onze huurders.  
Maar om ze toch even een hart onder de riem te steken, hieronder al onze huurders.  
 
Wilt u een proefles of gewoon even kijken neem dan van te voren even contact op.  
Dit omdat bij sommige lessen de deur op slot zit, is  even binnen lopen niet mogelijk.  

            

Naam Contact  
persoon 

Activiteit Dag Tijdstip Contact 

Gewoon zijn F. Travaille Yoga Woe 
Do 

 18.45 
20.00 

 

06-29288562 

Be Fit -Aerobic  L. de Ruiter        Aerobic Ma 
 

9.15 0517-789913 

yoga  M. Aarts  Yoga Do 
 

      9.30 06-31170063 

Salsa Oeds  Salsa dansen Wo  
Zo 

 

19.30 
18.00 

Info@salsacluboeds.nl 

Bewogen  
bewegen 

Truus van der 
Werf   

Dans therapie 
Iedere laatste 

zaterdag van de 
mnd.  

Za 
 

 10.30 06-17887660 

Onze huurders  



26  

 

 
 

 



 27 

 Sinterklaasfeest 2021 

   . 
 

4 December was de dag dat de Pieten weer de buurt in gingen met een Grote Lach. 
De Pieten gingen net als vorig jaar met de bakfiets door de 
buurt om alle gebrachte schoentjes terug te brengen bij de 

kinderen. Met bijbehorend natuurlijk een kadootje. 
 

De schoentjes werden de week ervoor langs gebracht tijdens de Pietendisco, deze 
ondanks de corona maatregelen, ontzettend druk werd bezocht. Ook daar werd door 

de Pieten natuurlijk goed gedacht aan alle maatregelen, zo ook door de bezoekers. 
 

Dit jaar waren er maar liefst 47 schoentjes gebracht en die moesten natuurlijk ook 
allemaal terug. 

Sinterklaas heeft hiervoor 7 Pieten ingezet, die van hot naar her langs de deuren gin-
gen.  

En wat werden ze hartelijk ontvangen door iedereen. Ook buurtbewoners, mensen 
op straat die stopten voor een handje pepernoten.  

Ook zijn de Pieten nog buiten de buurt geweest om schoentjes terug te brengen naar een adres van tegen het 
Franeker bos aan tot aan een boerderij richting Zweins. Dit natuurlijk wel per auto. 

 
Al met al was het weer een zeer geslaagde dag. 

De groeten van alle Pieten en zeker weer tot volgend jaar!!! 
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Nieuws van  Arkens park  

Zoals beloofd zou ik u op de hoogte houden over de  
ontwikkelingen omtrent de aanpak van de vijverpartij aan de 
rand van onze wijk oftewel het Arkenspark.  
 
Het laatste nieuws wat we hierover kunnen melden is dat bij de 
2x aanvraag voor subsidie bij het IMF deze  
wederom niet is toegekend aan ons project.   
 
In overleg met de gemeente willen we het projectplan door een 
externe partij laten bekijken en eventueel aanpassen.  
En als de externe partij het dan ziet zitten zullen we voor een 
laatste maal een aanvraag doen bij het IMF of eventueel een 
ander pad gaan bewandelen.  
Als we weer meer informatie hebben zullen we u weer op de hoogte brengen.  
 

                                                                                                                    Erik Pereboom   
             (werkgroep Arkenspark)   
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Komt Hier U w  Advertentie! 

Hele pagina;  HxB 26,5cm x 

18,5cm (€ 180p/jr) 

Halve pagina;  HxB 13,0cm x 

18,5cm (€ 90 p/jr) 

Kwart pagina; HxB 13,0cm x 

9cm (€ 45 p/jr) 

 

Info: 06-46335628 

info@bv-arkens.nl 

mailto:info@bv-arkens.nl
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 Gezellig doe je mee? 

        Zaterdag 12 februari  
           Kinderdisco  
            
           
 Thema: 
   Valentijn   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvang: 18.30  
Outfit :   welke kleding 
draag je het liefst? . 
Iets met hartjes of iets lekker zachts.  
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