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Beste buurtbewoner(s),
Op dit moment is het is prachtig weer, bloemen komen op en de bomen
beginnen voorzichtig uit te lopen. Het onderstreept bijna onze blije en
optimistische stemming, want vlak na het uitkomen van de laatste Arkens
Post werd duidelijk dat alle nog geldende coronamaatregelen zouden
komen te vervallen. Hoera!
Wij kunnen de draad weer oppakken als vanouds, de agenda is dus weer
goed gevuld de komende tijd. Fijn voor de buurtvereniging, onze huurders en natuurlijk voor u als bezoeker.
Als wij terugkijken naar de afgelopen twee jaar kunnen wij zeggen dat wij
ons er aardig doorheen hebben geslagen. Het was niet altijd makkelijk,
wat kan er en wat is er mogelijk, wanneer doe je het goed?
Het heeft ons in ieder geval wel geleerd creatief te denken en te
handelen. Maar daarin stonden wij gelukkig niet alleen, ook u als lid/
leden, vrijwilliger(s) en adverteerder(s) van de buurtvereniging willen wij
daarvoor graag bedanken. Voor het vertrouwen, uw aanwezigheid waar
mogelijk en de vrijwillige inzet voor de vereniging op vele vlakken.
Daar zijn wij trots op en dat mag ook wel eens gezegd worden!

Wijkagent:
Jan Haitsma
Alg. nummer 0900-8844
Of via contact formulier: www.politie.nl

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.
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Agenda
Activiteit

dag

data

tijdstip

sjoelen
oud papier
darten
darten rec.
klaverjassen
darten.com
shuffelboard
bloemschikken*
sjoelen
koffieochtend
darten com
klaverjassen pasen
paashaas

vrijdag
maandag
dinsdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag

25-mrt
28-mrt
29-mrt
1-apr
4-apr
5-apr
5-apr
7-apr
8-apr
12-apr
12-apr
15-apr
16-apr

19.30

darten Rec. Let op!

zaterdag

16-apr

19.30

shuffelboard
darten com
spirituele avond*
hollandse sjoel avond
oudpapier
koffieochtend
darten com
ledenvergadering
klaverjassen slotavond
darten com
shuffelboard
Darten Rec.
koffieochtend
darten com
straatkaatsen
sjoelen
kinder disco

dinsdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag
dinsdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

19-apr
19-apr
22-apr
23-apr
25-apr
26-apr
26-apr
29-apr
2-mei
3-mei
3-mei
6-mei
10-mei
10-mei
11-mei
13-mei
14-mei

15.00
19.30
19.30
20.00

19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.00
19.30
10.00
19.30
19.30
10.30

10.00
19.30
20.00
19.30
19.30
15.00
19.30
10.00
19.30
18.45
19.30
18.30

www.bv-arkens.nl staan alle activiteiten van de buurtvereniging vermeld en
tevens het archief van Arkens post.
www.facebook.com/BVArkens.
Volg onze Facebookpagina zodat je op de hoogte blijft van
activiteiten.

Vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
moeten we u er op wijzen dat tijdens de activiteiten foto’s en/of
filmpjes gemaakt kunnen worden . En de mogelijkheid bestaat dat u die via de
media kanalen of in de Arkens post terug ziet.
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Agenda
Activiteit

dag

data

tijdstip

shuffelboard
darten com
straatkaatsen
darten Rec.
oudpapier
koffieochtend
darten com
straatkaatsen
kinder bingo
shuffelboard
darten com
straatkaatsen
sjoelen
koffieochtend
darten com
straatkaatsen
darten Rec.
Kinder disco
shuffelboard
darten com
straatkaatsen
sjoelen
oudpapier
koffieochtend
darten com
straatkaatsen

dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag

17-mei
17-mei
18-mei
20-mei
23-mei
24-mei
24-mei
25-mei
28-mei
31-mei
31-mei
1-jun
3-jun
7-jun
7-jun
8-jun
10-jun
11-jun
14-jun
14-jun
15-jun
17-jun
20-jun
21-jun
21-jun
22-jun

15.00
19.30
18.45
19.30

kleintje buurtfeest

zaterdag

25-jun

10.00
19.30
18.45
15.00
15.00
19.30
18.45
19.30
10.00
19.30
18.45
19.30
18.30
15.00
19.30
18.45
19.30
10.00
19.30
18.45

*bij deze activiteit
is opgave gewenst.

Kopij volgende Arkens Post inleveren
vóór
vrijdag 10 juni 2022
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Oud papier opbrengst

Collectanten gezocht

Er zijn de komende periode weer verschillende collectes actief. De eerst volgende is van fonds gehandicaptensport. In Nederland zijn er 1,7 mensen met een handicap, die om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig
hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend.

Fonds Gehandicapten sport 3-9 april
Hier zijn nog collectanten voor nodig.
Meer informatie en opgave kan bij: Richard Groeneveld tel.06-46335628 of penningmeester@bv-arkens.nl
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Voor al uw gordijnen, vitrages, PVC , laminaat, tapijt en
raamdecoratie.
Bargefenne 6 , 8701 KD Bolsward
Tel: 0515-789570 / 06-19497970

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!
8

Onder de aandacht
Schoonmaak Terp
Blij zijn wij met alle vrijwilligers die zich inzetten om het buurthuis schoon te maken. Toch hebben wij nog wat extra handen nodig om het schema rond te krijgen. Kan en wil u een paar keer per jaar helpen? Laat het ons weten via
raargroeneveld@hotmail.com
Vele handen maken licht werk..
Straatkaatsen
Woensdagavond 11 mei as. om 19.00 uur start het straatkaatsen weer! Graag om 18.45 uur aanmelden i.v.m. loting. Heeft
u een sportieve instelling, kent u de sport niet maar wil wel graag een keertje meedoen? Geen probleem, deze avond
is toegankelijk voor iedereen! Deelname vanaf 15 jaar.
Algemene ledenvergadering
Dit jaar is er weer een Algemene Ledenvergadering en wel op vrijdagavond 29 april as. om 20.00 uur in buurthuis De Terp.
De laatste fysieke vergadering was in 2019. Afgelopen twee jaar hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk op de
hoogte te houden van de lopende zaken aangaande de buurtvereniging, maar informeren u op deze avond graag persoonlijk en gaan graag het gesprek met u aan. U kunt deze avond meedenken, - praten, u laten informeren over de
lopende zaken en het beleid voor de toekomst. Aansluitend is er een mini bingo en een drankje en een hapje om de
avond gezellig en informeel af te sluiten.

Nieuwe vloer
Zoals u wellicht heeft meegekregen is er in de voorjaarsvakantie een nieuwe vloer gelegd in buurthuis De Terp. Een grote
klus, daar eerst de oude vloer moest worden verwijderd. Met geweldige hulp van buurtbewoners is dit gelukt,
waarvoor onze hartelijke dank! De heren van ‘Woonhuys Dirk’ uit Bolsward hebben vervolgens de vloer kunnen leggen en wij zijn blij met het resultaat! Een hele mooie bijkomstigheid is dat we de nieuwe vloer mede hebben kunnen
realiseren met het prachtige toegekende geldbedrag van 5000, = van de Vriendenloterij! In deze Arkens Post leest u
hier meer over.
Kleintje buurtfeest
Zaterdag 25 juni is er weer een kleintje buurtfeest! Na twee jaar weg te zijn geweest keert dit jaar
het kleintje buurtfeest terug!
De precieze invulling volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda!

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

vacant
Mathijs Westra

J van Duurenstraat 12

394262

van voorthuysenweg 44
C.F. Engelhardstraat 18
O. Postmaplein 16
Tichelwurk 4

393132
06-20228125
390996
3960

vacant
vacant
Koos Salverda
Yke Luinenburg
Annelies van Ruiswijk
Tiny Snijders
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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
KOFFIEOCHTENDEN
Normaal stoppen we altijd in april met deze bijeenkomsten. Maar omdat we zulke rare maanden hebben gehad gaan we met de koffieochtenden door tot en met 9 mei. De zaal is open vanaf 10.00 uur.
Dus even gezellig bijkletsen?
Kom op 29 maart, 12 april, 26 april en 9 mei naar De Terp.

Gezellig
Bijkletsen?

SHUFFLEBOARDEN
En dit zijn de middagen dat er sportief wordt gestreden . Vanaf 15.00
uur is De Terp open en dit zijn de data:


5 april



19 april



3 mei



17 mei.
En ook dan is er natuurlijk koffie of thee.

Kan het beter?
Heeft u dingen die beter kunnen in de wijk?
Als u dingen heeft die de gemeente zou moeten aanpakken, dan willen we u vragen hier een digitaal melding van
te maken bij de gemeente. Dit kan met onderstaande link of op onze website, daar staat ook een link hiervoor.
Wij als buurtvereniging proberen zoveel als mogelijk de wijk te verbeteren, hierbij lopen we bij de gemeente geregeld tegen het feit aan dat zei aangeven dat er vanuit de wijk geen meldingen van zijn en dus dat er geen prioriteit is er werk van te maken.
Denk hierbij aan op en afritten van stoepen voor mensen met rollator/rolstoel. Hiervan hebben we als buurtvereniging al meerder keren melding gedaan. Dit wordt niet opgepikt omdat er geen meldingen uit de wijk komen. En
als we al wat willen moeten we aangeven waar dit moet gebeuren, omdat de gemeente niet alle stoepen wil
voorzien van deze op/afritten.
Als u mensen kent die dit wel behoefte hebben aan deze opritten wilt u deze dan helpen met de melding? Hoe
meer meldingen er binnen komen des te meer aandacht er bij de gemeente voor is.
Er zijn meerdere voorbeelden aan te geven; Stoepen die scheef liggen, groenonderhoud, heggen die over het
voetpad hangen, etc, etc.
Https://www.waadhoeke.nl/melden
Voor mensen die heggen hebben die over de voetpaden hangen willen we graag de oproep doen, snoei deze
zodat het voetpad beter toegankelijk is voor mensen met rollator/rolstoel.
En zijn er dingen die wij als buurtvereniging kunnen doen schroom niet en laat het ons weten via
info@bv-arkens.nl
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Terug blik activiteiten
Terugblik ‘VoorjaarsBorrelBingo’ 12 maart jl.
Met een mooie prijzentafel ging de voorjaarsborrelbingo om
20.00 uur van start. Helaas was de opkomst van de Bingo dit
keer minder dan wij normaal gewend zijn.
Er werden 4 rondes gespeeld met mooie voorjaarsprijzen, o.a.
bloembollen, vogelpakketjes, kweekpakketten en een vaartochtje door de grachten van Franeker.

De laatste ronde, de bonusronde, ging de hoofdprijs eruit…een
E-shopper trip van FRIEWHEELERS uit de Dijkstraat 2.5 uur toeren
voor 3 personen twv 100 euro!
Wij wensen alle prijswinnaars veel plezier met hun gewonnen prijs!
Het was een gezellige avond onder het genot van een drankje en
veel bitterballen!

Nieuwe vloer in de Terp
We zijn reuze blij u te kunnen melden dat de nieuwe vloer is gelegd in de Terp, maar nog mooier nieuws is dat
we bij de VriendenLoterij club van de week zijn geworden.
Omdat we club van de week zijn geworden hebben we een bijdrage van 5000,- mogen ontvangen.
Hiermee kunnen we een groot deel van de kosten van de vloer bekostigen.
Op deze manier willen we ook graag kijken of er mogelijkheden zijn om geld bij elkaar te krijgen voor het
vervangen/isoleren van het dak.
En willen we direct het dak voorzien
van zonnepanelen om energie
neutraal te worden.

Let op:
Deelnemers van de VriendenLoterij
kunnen bij de VriendenLoterij kiezen
Fan te worden van Buurtvereniging
Arkens op deze manier gaat 40% van
de inleg naar buurtvereniging
Arkens.

Fotocredits: Jurgen Jacob Lodder
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Terugblik Valentijns disco
Terugblik Valentijns Disco
12 februari jl.
In een mooi versierde zaal konden de kinderen heerlijk swingen!
De kinderen waren prachtig verkleed!
Snoepjes, limonade en chips waren ook deze avond in trek!
En er waren prachtige Valentijn-ploppers met heel veel hartjes….
Ballonnen en voor alle kinderen een neon bandje!
Tot de volgende Disco!!

Algemene Leden vergadering
Op vrijdag 29 April 2022 kunnen we weer een algemene ledenvergadering houden.
We nodigen u hierbij van harte uit. Praat mee over de toekomst en geef uw mening.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden. Opgave of informatie info@bv-arkens.nl
Agenda
Welkom
Notulen 2019 (op te vragen via info@bv-arkens.nl)
Ingekomen stukken
Financieel Jaaroverzicht goedkeuring en decharge penningmeester
Vaststellen WBTR
(her)benoeming bestuursleden
Regulier aftredend en herbenoembaar
Informatie rondom Speeltuin Fugelflecht terrein
Informatie rondom Arkens park
Onderhoud wijkgebouw de Terp.
Rondvraag
Afsluiting
We sluiten de vergadering traditioneel af met een mini Bingo.
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Gratis een leven redden?
In de vorige Arkens post hebben we ook al aandacht besteed aan het onderwerp Reanimatie/Aed gebruik.
We hebben als buurt een AED dat geeft u misschien een veilig gevoel. Er zijn namelijk 300 mensen per week die
een hart stilstand krijgen. Elke dag zijn dit 40 personen buiten het ziekenhuis. Bij het niet ingrijpen binnen 6 minuten, heeft dit bijna altijd de dood tot gevolg. Snel ingrijpen is dus noodzakelijk.
Bij een hartstilstand verliest het hart zijn functie daardoor krijgen de organen geen zuurstof, ademhaling stopt en
je raakt als persoon je bewust zijn kwijt.
Je bent nu afhankelijk van anderen die snel ingrijpen en daarbij reanimatie en/of AED gebruik starten totdat er
professionele hulp verschijnt. Wordt jij burgerhulpverlener in onze buurt?

Wij als buurt vereniging vinden het erg belangrijk, dat er Burgerhulpverleners in de buurt zijn.
En stellen de cursus Reanimatie/AED gebruik dan ook gratis beschikbaar voor onze leden.
Geef je op via info@bv-arkens.nl o.v.v. Reanimatie.

CURSUS INFORMATIE
Tijdens deze reanimatiecursus leer je hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Je leert hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt, de toestand beoordeelt en de hulpdiensten alarmeert. Onder begeleiding van een gecertificeerde Rode Kruis instructeur leer je eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met bewusteloosheid met
ademhaling en bewusteloosheid zonder ademhaling. Je oefent de geleerde vaardigheden om te reanimeren en
een AED te gebruiken op reanimatiepoppen. Wanneer je de cursus goed afrondt, krijg je na afloop van de cursus
een Europees erkend Rode Kruis Reanimatiecertificaat. Het certificaat is twee jaar geldig en te verlengen door
een herhalingscursus te volgen. Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem
HartslagNu. Bij een hartstilstand bij jou in de buurt, krijg je van HartslagNu een oproep op je mobiel om te gaan
reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen.
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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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Bloemschikken
Hallo Allemaal,
Het is weer tijd voor een gezellige workshop!
Deze keer gaan we een creatief voorjaarsarrangement maken in paassfeer.

Datum: 7 April
Aanvang: 19:00
Inleg: € 15,- p.p. voor leden, € 17,50 niet leden.
Opgave: t/m do 31 maart
Via activiteiten@bv-arkens.nl
Graag zelf meenemen:
- snoeischaar
- ijzertang
- schaar
We maken er weer een gezellige avond van en hopelijk tot 7 April!

Groetjes Simone Veltman.

Hollandse Sjoel Avond

Naast de traditionele sjoelbakken zijn er deze avond een aantal
verrassingselementen aanwezig om uw sjoelvaardigheden op de proef
te stellen! Natuurlijk onder het genot van een drankje, een hapje en
gezellige muziek!
Kortom een ‘ouderwets’ gezellige Hollandse avond….
19
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De Bruggen speurtocht

Binnenstad achterkant Hema

Ypeijsingel

Park

WAR

STATSION

ijsbaanweg

av –spartacus

vliet

Severander

Heeft u ze allemaal kunnen vinden?
Hierbij de antwoorden.

Stadsherberg

Hitzumer binnenpad

Kleyenburg

Schilbanken

severander

Dijkstraat

Hofstraat
21

rondweg

Bloemketerp
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Spirit u heel normale avond
Vrijdag 22 april
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 dierbaren.
Of heeft u een levensvraag, dan kunt u daar een antwoord op krijgen
Ieder mag een foto of voorwerp meenemen van u zelf of overleden dierbare. Met mijn heldervoelendheid en
mediumschap stem ik mij af op de universele energie
Samen met mijn begeleiders en gidsen mag ik een boodschap en antwoorden geven wat op dat
moment belangrijk is.
voor iedereen word een zielentekening gemaakt met een persoonlijke boodschap.
Opgave word gewenst.
Opgave en info: susan-medium@live.nl 0615335553.
Vanaf 19.30u is de zaal open en om 20.00u beginnen we.
Entree €10 p.p.
Adres: engelhardstraat 28 8802 ZN in buurthuis Arkens in Franeker
Met vriendelijke groet, Susan
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Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - etting

Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
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Eigen woordzoeker maken
In een woordzoeker streept de puzzelaar woorden weg.
De overgebleven letters vormen een woord of zin.
Zelfgemaakte woordzoekers zijn leuk om iemand mee te verrassen voor een verjaardag of een jubileum.
Maak deze gemakkelijk via internet. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de site Woordzoekerfabriek.nl.
De woordzoeker kunt u na het samenstellen printen.

Onze huurders
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

Be Fit -Aerobic

L. de Ruiter

yoga

M. Aarts

Salsa
Bewogen
bewegen

Activiteit

Dag

Tijdstip

Contact

Aerobic

Ma

9.15

0517-789913

Yoga

Do

9.30

06-31170063

Oeds

Salsa dansen

Wo
Zo

19.30
18.00

Info@salsacluboeds.nl

Truus van der
Werf

Dans therapie
Iedere laatste
zaterdag van de
mnd.

Za

10.30

06-17887660
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Gezellig doe je mee?
.

Paaseieren zoeken….zaterdag 16 april van 10.30 -14.00 uur
( 0 -10 jaar*)
Lieve kinderen,
Ook dit jaar wil ik jullie vragen om mij te komen helpen mijn paaseitjes te zoeken.
Het waren er zoveel dat ik heel veel eitjes ben verloren onderweg.
Maar eerst gaan wij natuurlijk een mooi paasmandje maken, deze mag je zelf versieren. Hierin kunnen jullie de eitjes bewaren en meenemen naar huis.
Van al dat knutselen krijg ik altijd heel veel honger dus mogen jullie, voordat wij eitjes gaan zoeken, samen met mij
poffertjes** eten in De Terp.
Laat je even weten of je mij komt helpen? Dan zet ik alle spulletjes vast klaar!
Opgeven kan tot 10 april via activiteiten@bv-arkens.nl ovv paaseitjes zoeken
Ik zie ernaar uit jullie weer te zien!
De Paashaas

*Kinderen tot max. 6 jaar graag onder begeleiding van ouder/verzorger
**Helaas is het organisatorisch niet mogelijk rekening te houden met allergieën en/of dieetwensen. In dat geval
graag zorgen voor eigen lunch.
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Gezellig doe je mee?

Zaterdag 14 mei en 11 juni
De voetjes kunnen weer van de vloer…
Trek je mooiste kleren aan en vraag je favoriete muziek aan bij
‘D-J ERIK’
De muziek start om 18.30 uur

Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!
(Consumptiekaart 1.50 euro)

-Kinderbingo-

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder

Zaterdagmiddag 28 mei van 15.00 -17.00 uur
in de Terp
Hou je van een spelletje? Speel dan mee met onze
gezellige kinderbingo!
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee!
We spelen vier rondes Bingo en natuurlijk is er voor
iedereen een prijsje!
29

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
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