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Van het bestuur

Lidmaatschap bv Arkens
Voor €12,50 per jaar, per adres, bent u lid.
Lid worden? Stuur een e-mail naar :
penningmeester@bv-arkens.nl

Beste buurtbewoner(s),
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

Dit is alweer de laatste Arkens Post van dit verenigingsseizoen.
Maar dat betekent niet dat alle activiteiten al zijn gestopt.
Tot de zomervakantie zijn er zeker nog een aantal activiteiten waar u aan
deel kunt nemen. Zoals het straatkaatsen, het sjoelen of recreatief
darten. Maar voordat wij gaan genieten van een kleine zomerstop,
sluiten wij dit verenigingsjaar op 25 juni af met het “kleintje buurtfeest”.
Met een leuk programma voor zowel jong als oud, een BBQ en met de
band HandsUp! sluiten we de avond swingend af.
Het volledige programma voor deze dag vindt u verderop in deze Arkens
Post.
Het maken van plannen en activiteiten voor het volgend seizoen is alweer
in volle gang. Het blijft altijd weer een uitdaging om naast alle
vertrouwde activiteiten wat nieuws te bedenken.
Natuurlijk lukt dat altijd wel, maar toch willen wij langs deze weg uw hulp
inroepen. Heeft u een idee voor een leuke activiteit, voor jong of oud,
laat het ons weten via activiteiten@bv-arkens .nl o.v.v. nieuwe activiteit.
Dan kunnen wij in overleg kijken wat er mogelijk is.
Voor nu willen wij u alvast een mooie zomervakantie toewensen, maar
hopen u eerst te zien op het kleintje buurtfeest 25 juni as. om de vakantie
feestelijk in te luiden!

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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Ga samen voor glasvezel in Arkens
Je hebt misschien het goede nieuws al gehoord: ook in Franeker is supersnel glasvezel internet dichterbij dan
ooit!
Wie gaat dat dan doen?
DELTA Netwerk, één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland, is gestart met een campagne om
draagvlak te krijgen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Franeker. Inmiddels hebben al 1 miljoen adressen
toegang tot het snelste 1Gb netwerk van Nederland. En daar komen elke week zo'n 6.000 adressen bij. Delta
heeft nog niet de naamsbekendheid van bijvoorbeeld KPN. Maar we zijn bijna dagelijks te zien op TV of
social media te zien.
Voordeel voor onze buurtvereniging
Delta werkt graag met lokale partijen in de wijk. In Franeker doen ze dat met een aantal actieve buurt- en sportverenigingen. Vandaar dat ze Buurtvereniging Arkens gevraagd hebben om samen een actie op te zetten. Met die
actie kunnen we een goed doel steunen. Op de website en facebook pagina staat een link waarmee je je kunt aanmelden voor glasvezel. Door deze link te gebruiken, levert dat onze vereniging € 50,- op per aanmelding.

Zelf krijg je nog eens € 25,- teruggestort op je bankrekening. De opbrengst kunnen we goed gebruiken
om een van de wensen in te vullen die we hebben. Denk aan de speeltuin, het verbeteren van het wijkgebouw of
iets wat later misschien nog harder nodig is.
Wat is glasvezel internet eigenlijk?
Glasvezel is de nieuwste en meest toekomstbestendige verbinding voor thuisinternet. Door middel van een flinterdunne draad van glas wordt het internet (en TV) signaal naar je huis verzonden door snelle lichtsignaaltjes.
Hierdoor kunnen, vele malen sneller dan bij oudere technieken zoals coax, flinke hoeveelheden data worden
verstuurd. En dat heeft voor de gebruiker heel wat voordelen!
Wat wordt er dan allemaal beter als ik glasvezel internet neem?
Zeker nu we veel vaker thuiswerken, in de Cloud werken, videobellen en online vergaderen wil je een snelle en
stabiele internetverbinding. De grootste voordelen:
Het snelste internet met meer MB’s voor hetzelfde geld
Probleemloos met zijn allen tegelijk online
Je krijgt wat wordt beloofd - een glasvezelaansluiting hoef je met niemand te delen
Net zo snel uploaden als downloaden
Gamen zonder haperen
Keuze uit meerdere providers
Wat dacht je van de meerwaarde van je woning?

Meer informatie …
Wanneer je meer wilt weten over het glasvezelnetwerk dan kan dat via de linkjes op onze site. Er zijn daarnaast
ook informatieavonden en een Glasvezel Informatiepunt in Franeker. Onderwerpen die dan o.a. aan bod komen,
zijn: de grote voordelen van glasvezel, het aanbod van verschillende providers, de aanleg van het netwerk en de
planning voor Franeker. Iedereen is welkom en er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
GLASVEZEL INFORMATIEPUNT
WEBSITE
www.deltanetwerk.nl
Dijkstraat 9 Franeker
Woensdag – Vrijdag
Zaterdag

11.00 - 18.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Denk u hier over na, geef dan aan dat uw dit graag via
Buurtverening Arkens wilt. Zodat u 25 Euro terug kunt
verdienen

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 ilmpjes 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

straatkaatsen
sjoelen
straatkaatsen
darten Rec.
kinder disco
straatkaatsen
sjoelen
oudpapier

woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
woensdag
vrijdag
maandag

1-jun
3-jun
8-jun
10-jun
11-jun
15-jun
17-jun
20-jun

Opgave Kleintje
buurtfeest
straatkaatsen
kleintje buurtfeest *
straatkaatsen
darten Rec.
Grote schoonmaak
straatkaatsen
sjoelen
straatkaatsen
darten Rec.
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
straatkaatsen
darten Rec.
straatkaatsen afsluiten
comp.
sjoelen

Tijdstip
18.45
19.30
18.45
19.30
18.30
18.45
19.30

maandag
woensdag

20-jun
22-jun

Barbecue/
Straat kaatsen
18.45

zaterdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
vrijdag

25-jun
29-jun
1-jul
2-jul
6-jul
8-jul
13-jul
15-jul
20-jul
27-jul
3-aug
3-aug
10-aug
17-aug
24-aug
31-aug
7-sep
9-sep

10.00- 00.00
18.45
19.30
10.00
18.45
19.30
18.45
19.30
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
18.45
19.30

woensdag
vrijdag

14-sep
16-sep

18.45
19.30

Kopij volgende Arkens Post inleveren
vóór
vrijdag 9 september 2022
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Oud papier opbrengst

Vele handen…..









De opbrengst van de
collecte in de eerste
week van april was:
449,52 Euro.

Spelers Vrienden lotterij
Wist u dat u buurtvereniging Arkens kunt steunen door te bellen:
0880201020– optie 5– onze code is 11501. Nu ontvangst de buurt 40% van uw inleg.
Deze besteden wij natuurlijk in uw buurt.
Collectanten gezocht
De collecte week van Handicap.nl is van 25 september t/m 1 oktober. Dus heeft u een avondje/middag over
in deze periode laat het Richard weten. Dit kan doormiddel van een belletje 06-46335628 of stuur een bericht naar penningmeester@bv-arkens.nl.
Grote clubactie
We willen ook al vast de grote clubactie onder de aandacht brengen. Dit zal zijn in de week van
24 september. Vorige jaar hebben vele van u een lot gekocht maar we zijn ook de verkopers weer hard nodig. Graag willen we al vast weten wie zich hiervoor kan inzetten. Ook dit wil Richard hierboven genoemd
graag weten.
Barvrijwilligers
Gelukkig kunnen we weer na een periode van rust gebruik maken van de bar in de Terp. Nu dit weer een feit
is zijn we ook weer barvrijwilligers nodig. Dus bent u die gene die wel van wat gezelligheid houdt en een
drankje voor een ieder wil inschenken. Geef dit dan door bij Richard. Elke vorm van hulp is wenselijk.
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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!
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Onder de aandacht
Algemene Leden vergadering
Op vrijdagavond 29 april jl. was weer een algemene
ledenvergadering in wijkgebouw: De Terp. Aan de
opkomst te zien, zijn wij blij dat de leden tevreden zijn en
vertrouwen op ons als bestuur. Er waren deze avond ook een
aantal (raads)leden van de gemeente aanwezig.
Wij hebben het deze avond gesproken over o.a.
de waterproblematiek in de wijk, de invulling van het
terrein van de voormalige OBS De Fûgelflecht,
de voortgang van het Arkenspark
Bron: FB– FNP Waadhoeke
en het groot onderhoud van de
Terp.
Cursus Reanimatie/AED
Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je moet reanimeren en hoe je een AED gebruikt. Je leert hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt, de toestand te beoordelen en de hulpdiensten te alarmeren. Bij een hartstilstand verliest
het hart zijn functie en daardoor krijgen de organen geen zuurstof, stopt de ademhaling en raakt de persoon het
bewustzijn kwijt. Bij niet ingrijpen binnen 6 minuten, heeft dit bijna altijd de dood tot gevolg. Snel ingrijpen is dus
echt noodzakelijk. Wij als buurtvereniging vinden het erg belangrijk dat er burgerhulpverleners zijn in onze buurt.
Wij stellen daarom de cursus reanimatie/ AED Gratis beschikbaar voor onze leden. Wilt u zich opgeven en/of
meer cursusinformatie? Laat het ons weten via info@bv-arkens.nl o.v.v. Reanimatie.

Honden
Poepende honden en verdwaalde drolletjes. Hondenpoep staat hoog op de lijst met grootste ergernissen. Zo ook
op de groenstroken in het Schalsumerplan en omliggend gebied. Wij willen
graag nogmaals een oproep doen aan alle hondenbezitters om de uitwerpselen
van uw hond mee te nemen en te deponeren in de daarvoor aanwezige bakken!
Wilt u uw hond los laten lopen?
In de gemeente is het verplicht om de hond aangelijnd uit te laten binnen de
bebouwde kom, tenzij anders staat aangegeven. Kijk dus altijd goed uit,
wanneer u van plan bent om je hond los te laten lopen. Het is zeker niet zonder
risico, wanneer de hond schade aanricht of overlast bezorgt is de
eigenaar verantwoordelijk.
Grote schoonmaak
Op 2 juli vanaf 9.30 tot 12.00 uur is er een grote schoonmaak ingepland van de Terp. Wij hopen dat alle
schoonmakers van de Terp aanwezig kunnen zijn. Zodat wij jullie kunnen bedanken. Maar er zijn die dag nog wel
wat handjes nodig, zodat voor het buurtfeest de Terp er spik en span uit ziet. Alle hulp is dus welkom.
En wilt u de Terp 1 of 2 keer per jaar schoonmaken? Geeft dit dan door via Info@bv-arkens.nl o.v.v. schoonmaak.
Coördinatoren:
Activiteiten voor
volwassenen:
Bezorging AP:
Kaatscommissie:

Jeugdcommissie:
Kaartcommissie:
Oud papier:

vacant
Mathijs Westra

J van Duurenstraat 12

394262

vacant
vacant
Nynke Salverda
Yke Luinenburg

A. van voorthuijsenweg 36B
C.F. Engelhardstraat 18
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39 31 32
06-20228125

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
Shuffleboarden op 25 juni 2022.
We hebben een aantal keren op de dinsdagmiddag kunnen spelen. Er hebben gemiddeld 8 buurtgenoten gezellig
met elkaar kunnen strijden en oefenen. Natuurlijk is er ook ruimte om gezellig een kopje koffie of thee te drinken.
Werd er aan het begin van het seizoen praktisch niet gescoord, op de laatste keer op 17 mei werd er al veel meer
gescoord. Oefening baart kunst, dat bleek ook hier weer bij. Op 25 juni tijdens het buurtfeest zullen een aantal van
ons een demonstratie geven en kunt u zelf eens kijken of u het leuk vindt om komend seizoen mee te komen doen.
Als corona geen spelbreker gaat worden gaan we dan een competitie spelen.
KOM IN IEDER GEVAL OP 25 JUNI NAAR DE TERP. VANAF 14.00 UUR ZIJN WIJ AANWEZIG.
Rectificatie:
De koffieochtenden en het shuffleboarden zullen weer starten na 15 oktober.
Dus niet zoals omschreven in boekje Arkens 2.

Namens de ouderencoordinator
Annelies van Ruiswijk

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
23 april Hollandse avond.
Deze datum stond in het buurtkrantje. Maar waarschijnlijk zet men die dan niet in de agenda.
Nou mensen jullie hebben wat gemist. Bij binnenkomst een bakkie en toen konden we los.
Er stonden verschillende soorten sjoelbakken, met een hoekje en natuurlijk ook gewone.
We konden darten, dat is aan mij niet besteed, maar andere vonden dat zeer leuk.
Na dat we in groepjes werden verdeeld, vier per groep, konden we van start.
Ronde één werd gespeeld, waarna een hapje en een drankje. Ronde twee.
Toen moesten we natuurlijk nog wel even ons best doen, wat aardig lukte.
Daarna konden de punten worden geteld. Spanning was natuurlijk aanwezig.
De prijzen werden uitgereikt.
Dus mensen de volgende keer als er weer iets wordt georganiseerd, graag komen.
Voor het bestuur is het erg sneu dat er maar weinig mensen verschijnen.
Groetjes Janny Dijkstra.

Spirit u heel normale avond
Spirit u heel normale avond 22 April mocht ik een spirit u heel normale avond geven.
Waarom de naam spirit u heel normaal? Omdat het heel normaal is. Iedereen heeft wel eens een
“paranormale” ervaring gehad in zijn of haar leven. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat er niks engs aan
is en dat de overledenen nog onder ons zijn. Graag wil ik mensen een boodschap meegeven vanuit de spirituele
wereld van hun dierbaren. Of mensen een handvat mag geven zodat ze verder kunnen met bepaalde vragen.
Dat ze meer mogen leven vanuit hun gevoel. Zeker in deze gejaagde en onzekere wereld. Op een nuchtere manier en niet zweverig. Met een lach en een traan. Zo’n avond is voor mij ook spannend ik weet (gelukkig) nooit
wat er gaat gebeuren.
Ik maak thuis zielentekeningen van bijenwas met daarbij een bericht. Iedereen krijgt een tekening met een ondersteunend bericht mee naar huis. Het is nog altijd bijzonder hoe mooi de energie werkt in de groep.
En dat mensen weer met een fijn gevoel naar huis gaan. Dankbaar ben ik dat ik dit werk mag doen.
Ik hoop in Oktober weer een sprit u heel normale avond
te kunnen geven.
Ben je benieuwd wat ik nog meer doe?
Kijk eens op mijn website www.susanmulder.nl of
mijn facebookpagina Susan Mulder Medium
Een harte groet, Susan
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Terugblik Kidsactiviteit
Paas activiteiten 2022 Dit jaar zag het paas programma er wat anders uit als andere jaren.
Met ongeveer 40 kinderen, hebben we eerst mandjes gemaakt.
Na al dit knutselen had iedereen wel honger gekregen.
Gelukkig waren er genoeg poffertjes.
Ook de papa’s, mama’s en grootouders konden hier
van smikkelen en smullen.
Na het eten werd er een leuk verhaal voorgelezen door de
paashaas en daarna konden de kinderen eindelijk eieren zoeken.
De zelfgemaakte mandjes kwamen nu goed van pas. Kortom het was een zeer geslaagde ochtend.
Een aantal kinderen hebben antwoord gegeven op de vraag: “Wat vond jij het leukst”:
Jesse: Paaseieren zoeken
Tess: Mandjes maken
Emma: Poffertjes eten
Tim: Paaseieren zoeken
Koen: Alles heel leuk
Hanna: Eieren zoeken
Max: Mandjes maken
Eva: Mandjes maken
Anna Mae: Paaseieren
zoeken

Paashaas: Gezellige, enthousiaste kinderen dus als resultaat.

Uitslag Klaverjascompetitie 2021-2022
Uitslag klaverjascompetitie seizoen 2021-2022 Gelukkig konden we afgelopen seizoen wel een competitie houden. Ook al was het maar dat we 11 keer konden klaverjassen in plaats van 17 keer zoals tot dan toe gebruikelijk
was. Wie geen enkele avond mistte kon dus maar 1 “slechte” uitslag schrappen. Zoals inmiddels traditie is geworden hadden we de laatste avond allemaal lekkere salades en hapjes.
Allemaal gemaakt door Nynke Salverda. Het was weer geweldig Nynke!

En dan nu de uitslag van de eerste 10 klaverjassers.
Gemiddeld konden we toch wel ruim 30 klaverjassers verwelkomen.
1. Mevr. Hinke Wiersma 49843 punten
2. Mevr. Nynke Salverda 47823 punten
3. Dhr. Willem Wolberts 47405 punten
4. Mevr. Alie Broersma 47255 punten
5. Dhr. Tinus de Vegt 47216 punten
6. Dhr. Koos Salverda 46803 punten
7. Dhr. Jan Luik 46478 punten
8. Mevr. Wietske Hoekstra 46464 punten
9. Mevr. Hester Wassenaar 46403 punten
10.Dhr. Jappie Broersma 46185 punten.
Hopelijk kunnen we het komende seizoen 2022- 2023 wel weer een
normale competitie houden. We zullen dat moeten afwachten.
Tot september bij de inspeelavond. Dan hopen we jullie allemaal weer te zien!
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Programma Klaverjassen

SEIZOEN 2022 / 2023

AANVANG 19.30 UUR

2022

2023

MA

19-9-2022

MA

26-9-2022

Inspeelavond
Start competitie

MA

10-10-2022

MA

1

MA 2-01-23

Competitie

9

2

MA 16-01-23

Competitie

10

Competitie

3

MA 30-01-23

Competitie

11

24-10-2022

Competitie

4

MA 13-02-23

Competitie

12

MA

7-11-2022

Competitie

5

MA 27-02-22

Competitie

13

MA

21-11-2022

Competitie

6

MA 13-03-23

Competitie

14

MA

5-12-2022

Competitie

7

MA 27-03-23

15

MA

19-12-2022

Competitie

8

VR 7-04-23

Competitie
Paasklaverjassen

MA 24-04-23

Competitie

17

MA 8-05-23

Slotavond

18

16

Annelies Ruiswijk feliciteert hier
Mevr. Hinke Wiersma

Wilt u nu volgend seizoen ook genieten van de hapjes
van Mevr. Nynke Salverda. Zet dan al vast bovenstaande
data in de agenda.
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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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Foto wedstrijd Arkens Post
Wij zoeken een nieuwe foto van de Arkens Molen van na de restauratie
vorig jaar voor op de voorpagina van de Arkens Post.
Fotogeniek of niet, stuur alle foto’s van de Arkens Molen in
vóór 25 Augustus.

De winnende foto zal bekend gemaakt worden gemaakt in het daaropvolgende nummer van Arkens Post nr. 4.
De foto zal dan ook gelijk op de voorkant staan, zodat iedereen gelijk deze kan bewonderen.

Dus denkt u de molen op een fantastische, creatieve, vernieuwende of
gewoon prachtig op de plaat te kunnen zetten. Dan nodigen wij u van harte uit.
Het een paar keer, per jaar de winnende foto terug te zien op het boekje is
natuurlijk een mooie prijs.
Maar tevens krijgt u ook de foto vergroot afgedrukt in een mooie lijst.

(©te benoemen, Bv Arkens wordt eigenaar van de foto, er kunnen
geen rechten aan worden verleend)

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
Be Fit -Aerobic

Contact
persoon
L. de Ruiter

yoga

M. Aarts

Salsa

Bewogen
bewegen

Activiteit

Dag

Tijdstip

Contact

Aerobic

Ma

9.15

0517-789913

Yoga

Do
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Leer reanimeren of “fris op” via Buurtver. Arkens
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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Gezellig kom je ook?.

Kleintje buurtfeest kinderactiviteiten
Het buurtfeest gaat bijna los en natuurlijk zien
we jullie ook graag.
Kom je gezellig vanaf 10 uur een glaasje limonade halen. En dan kun je samen met Joris de
ballonen man een prachtige ballon maken.
Bron: https://jorisdegraaff.nl

Vanaf 11 uur kun je
laten sminken bij Linda.

Bron: facebook Linda Visser

En de hele dag kun je lekker springen op
het springkussen of lekker nat worden
op de waterglijbaan. Maar misschien verbreek je wel het record rondjes in de
zweefmolen. En anders kun je je laten
verassen door de grabbelton. Verder is
er natuurlijk weer de kinderkaart. Zodat
je zelf wat lekkers kunt halen.
23

Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - etting

Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
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Buurt bank
Buurtbank Het ontwerp van de buurtbank is gemaakt.
En ook is er een begin gemaakt om het ontwerp wat op verschillende
A4-tjes is gemaakt over te zetten op de bank zelf.
Nu kunt u zien op de foto dat de locatie waar dit nu gebeurd niet het meest ideaal is.
We zijn dan ook op zoek naar een locatie waar deze zomer en winter de bank betegelt kan worden, weet u
misschien een mooi plekje waar de bank droog en eventueel verwarmt kan worden beplakt?
Wij horen het graag info@bv-arkens.nl Wanneer het ontwerp met potlood op de bank is gezet zal de bank met de
mozaïek tegels beplakt gaan worden. Wanneer u het leuk lijkt om de bank te beplakken met mozaïek kunt u zich
aanmelden via info@bv-arkens.nl
o.v.v. Buurtbank.

Annelies en Nienke druk
bezig met de bank

Bestel coupon barbeque
Opgave online via info@bv-arkens.nl o.v.v. BBQ of deze coupon
Inleveren bij de Terp. Vóór 20 juni a.s.
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Kleintje Buurtfeest 25 Juni 2022
Programma “kleintje buurtfeest” 25 juni 2022
Hierbij het uitgebreide programma. De laatste pagina van dit boekje de samenvatting.
Dus voor op de koelkast– prikbord of gewoon op tafel.
10.00 koffiemoment
De kinderochtend start om 10.00 uur, voor u als ouders en/of grootouders, het ideale moment om onder het genot van een kopje koffie, op het terras of in De Terp, te genieten van de spelende kinderen. Wij zorgen uiteraard
voor wat lekkers bij de koffie!
10.00 uur start verkoop draaiend rad
Wie wil een gokje wagen? Er zijn mooie prijzen te winnen. Wat u kunt winnen, dat blijft een verrassing, maar wij
verzekeren u dat het een gokje waard is! Rond 19.00 uur gaat het rad draaien en wellicht bent u een van de
gelukkige winnaars!
Het draaiend rad wordt mede mogelijk gemaakt door zonwering industrie Makkum.
10.00 – 12.00 uur kinderochtend
De kinderen kunnen deze ochtend spelen op de springkussens, een rondje maken in de zweefmolen, zich mooi
laten schminken, grabbelen in de rijkgevulde grabbelton of zich, bij mooi weer, vermaken op de waterglijbaan.
En natuurlijk is er een groot assortiment aan lekkers en ijs te verkrijgen op het terras of in De Terp.
10.30 – 12.00 uur Joris de Ballonenman
Clown Joris Komt!
Gelijk bij binnenkomst geeft hij aandacht aan alle kinderen: Hij lévelt met de kinderen door puur, gevoelig en enthousiast met hun om te gaan. Al snel moeten ze lachen om Joris onhandigheid en kwetsbare karakter. Hij maakt
voor ieder kind een origineel ballonfiguur. Denk aan een drol, boze snottebel of een mooie bloem. Met slapstick,
expressieve mimiek en interactie betrekt hij de kinderen erbij. Kijk op WWW. Jorisdegraaff.nl om al vast te kijken
hoe leuk het gaat worden.
12.00 – 14.00 uur De Braadpan gaat aan
Vanaf dit tijdstip zijn er weer diverse snacks verkrijgbaar. Een heerlijk broodje hamburger met of zonder ui, een
lekker patatje of één van de andere snacks.
13.00 – 16.00 uur Straatkaatsen met aansluitend matinee
Gezellig met buurtgenoten, vrienden buren of bekenden een balletje slaan? Dat kan op deze dag. Ervaren of niet,
iedereen is welkom. Neem gerust een introducee mee! Na de prijsuitreiking kunt u gezellig onder het genot van
een drankje en gezellige muziek napraten.
Opgave uiterlijk 20 juni via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. straatkaatsen
14.00 – 15.00 uur Demonstratie shuffleboard in wijkgebouw De Terp
Onder leiding van Annelies van Ruiswijk kunt u de fijne kneepjes van het shuffleboarden leren kennen.
Shuffleboarden is een fantastisch spel om met vrienden of familie te spelen. Een laagdrempelig spel, vol tactiek,
behendigheid en spanning.
15.00 -17.00 Arkens Pubquizz
Bent u goed in Quizzen? Dan is dit uw kans, misschien sleept u wel de hoofdprijs in de wacht! Ruim 60 vragen uit
verschillende categorieën komen deze middag voorbij, waarbij de categorie “Schalsumerplan” natuurlijk niet kan
en mag ontbreken.

Aanmelden in wijkgebouw De Terp 15 minuten voor aanvang.
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Vervolg programma Kleintje Buurtfeest
17.30 uur de BBQ gaat aan
Salades zijn gemaakt, sausjes zijn geroerd, het vlees gemarineerd.
Dit jaar staat er weer een gezellige BBQ op het programma. U kunt kiezen uit de volgende pakketjes;
BBQ pakket klein
2 stokjes saté, worst, hamburger
€ 6,=
BBQ pakket groot
2 stokjes saté, worst, hamburger, procureur lapje € 8,=
BBQ pakket gluten vrij 2 stokjes saté, worst, hamburger, procureur lapje € 8,=
BBQ pakket vegetarisch 3 stuks BBQ vega
€ 7,=

Opgave via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. BBQ, naam & aantal personen
& pakketten of lever de bestel coupon in bij het wijkgebouw De Terp vóór 20 juni
Vleespakketjes zijn inclusief salades en stokbrood!
18.15 uur – 19.00 uur Demonstratie Salsa dansen door dansschool OEDS
Dansschool OEDS geeft sinds enkele jaren, op de woensdagavond, salsa les in wijkgebouw De Terp. Tijdens de BBQ
kunt u genieten van een demonstratie van deze zeer populaire dans van hoofdzakelijk Cubaanse oorsprong.
Salsa is een dansstijl toegankelijk voor iedereen, dus u kunt gerust aansluiten en ook een dansje wagen!
19.00 uur prijsuitreiking draaiend Rad
Bent u de gelukkige winnaar van een van onze mooie prijzen? Zorg dat u voor 19.00 uur u loten gekocht hebt!
Vanaf 20.00 uur Live muziek met de band HandsUp!
Deze Franeker band speelt al een aantal jaren samen. Wellicht heeft u hen ook zien spelen op het Oldies Festival in
de Franeker binnenstad op 13 mei jl. De jaren bandervaring opgeteld raken ze makkelijk de pensioenleeftijd, maar
van “Rus an Doen” is absoluut geen sprake. HandsUp! Speelt pop en rock uit de jaren 70 tot 2010.
De leden zijn Roelie Veldman ( zang) Dirk Visser ( gitaar) Gert Strikwerda (bas) en Minco Terpstra ( drums) Samen
staan zij garant voor een gezellige en swingende avond!

Vrijwilligers gezocht!
Om het “kleintje buurtfeest” vlekkeloos te laten verlopen zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers. Voor
o.a. hand en spandiensten, een bardienst draaien, loten verkopen of spullen klaarzetten. Wilt u ons
deze dag een paar uurtjes helpen, laat het ons weten via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. vrijwilliger of
via 06-52328350
Vele handen maken licht werk, alvast bedankt!

Extra Informatie
Wij werken deze dag uitsluitend met munten voor de verkoop van drankjes en snacks.
(Met uitzondering van de BBQ.) Munten zijn te verkrijgen in de wijkgebouw De Terp
á €1.25 p/s. Pinnen is mogelijk.
Kinderkaarten zijn verkrijgbaar in De Terp á € 2,50
BBQ gelieve (gepast) contant betalen of via de pin.
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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
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Programma
Buurtfeest’

‘Kleintje

Zaterdag 25 juni 2022
10.00 uur Opening Kleintje buurtfeest met koffie in de Terp
10.00 - 12.00 uur Kinderactiviteiten
springkussens, waterglijbaan, zweefmolen, schminken & grabbelen
10.00 uur start verkoop loten draaiend rad
10.30 – 12.00 uur Joris de Ballonnenman
Maak samen met Joris de mooiste ballonfiguren.

13.00 -16.00 uur straatkaatsen met aansluitend matinee
Gezellig met buurtgenoten een balletje slaan? Dat kan op deze dag, ervaren of
niet, iedereen is welkom! Opgave uiterlijk 20 juni via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. straatkaatsen

14.00—15.00 uur demonstratie Shuffleboard in de Terp
15.00 – 17.00 uur Pub quiz
Bent u goed in Quizzen? Dan is dit uw kans, misschien sleept u wel de hoofdprijs in de wacht.
17.30 uur Gezellig……De BBQ gaat aan!
Opgave via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. BBQ, naam & aantal personen
& pakketten of lever de bestel coupon in bij het wijkgebouw De Terp vóór 18
juni.
18.15 uur demonstratie salsa dansen door dansschool OEDS
Even de heupen losdraaien op de 1ste, 2de , 3de of 4de tel…
19.00 uur prijsuitreiking draaiend rad



Vanaf 20.00 uur livemuziek met HandsUp! tot …
Van “rus an doen” is geen sprake, de band HandsUp! speelt pop en rock!
Lekker swingen tot laat in de avond en deze dag feestelijk afsluiten!
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