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colofon
Wijkgebouw “De Terp”
C.F. Engelhardstraat 28
8802 XZ Franeker
www.bv-arkens.nl
informatie zaal verhuur:
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

Beste buurtbewoner(s),
Na een succesvol en gezellige afsluiting van het vorige verenigings seizoen, met een dag vol activiteiten, een BBQ en muziek, kon eenieder
gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. En nu na een zonovergoten vakantieperiode is het weer even wennen,
maar langzaam komen we weer in het ritme.
Ongetwijfeld is u de nieuwe frisse look van de Arkens Post opgevallen.
Een prachtige nieuwe foto van de onlangs gerestaureerde molen, het
symbool van de Arkens Post, prijkt de komende jaren op de voorkant van
onze buurtkrant. Met dank aan Els Roosma, winnares van de
fotowedstrijd.

Erik Pereboom
Cammingastraat 29

Inmiddels zijn de eerste activiteiten weer opgestart en de eerste
bestuursvergadering van het komende seizoen is alweer achter de rug.
Er ligt een druk seizoen voor ons, qua activiteiten, maar ook op
bestuurlijk vlak.
We zijn in gesprek met de gemeente over de waterproblematiek rondom
het voormalige Fûgelflecht terrein.
Daarmee komt de realisatie van de speel-, en bewegingstuin weer een
stapje dichterbij. En kunnen we de volgende stap maken met elkaar.

Redactie Arkens Post
Afke Punter
Cammingastraat 20
redactie@bv-arkens.nl

Daarnaast zijn wij aan het bekijken hoe wij Buurthuis De Terp kunnen
verduurzamen, de eerste stappen zijn daarin inmiddels gemaakt. Als vanzelf houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Arkens Post en de website van de buurtverening.

Pieter van der Horst
Nyckle J. Haismaplein 7
info@bv-arkens.nl

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

En last but not least,is er in 2023 natuurlijk nog het 50-jarig jubileum van
de buurtvereniging! 50 jaar, oftewel een halve eeuw, dat is toch wel een
mijlpaal. Iets om trots op te zijn en reden voor een groot feest!
Er staat dus weer genoeg op de planning om naar uit te zien.
Voor nu wij wensen u nog een hele fijne nazomer en graag tot ziens!

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

Bestuur buurtvereniging Arkens
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Glasvezel in Arkens en Waadhoeke
Zoals vorige keer in de Arkens post stond, kun je lid worden via de Buurtvereniging.
Een groep buurgenoten heeft dit al gedaan, waarvoor onze hartelijke dank.
Echter niet alleen buurtgenoten kunnen van dit voordeel genieten, maar ook familie,
vrienden, kennissen en andere belangstellenden.
Wat moet u doen, scan de code of kijk even op onze website voor meer informatie.

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.
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
Dijkstraat 9 Franeker
Woensdag – Vrijdag
Zaterdag

11.00 - 18.00 uur
10.00 - 17.00 uur

WEBSITE
www.deltanetwerk.nl
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

Tijdstip aanvang

darten Rec.
oudpapier
darten com

vrijdag
maandag
dinsdag

9-sep
12-sep
13-sep

19.30

straatkaatsen afsluiten
comp.
woensdag
sjoelen
vrijdag
klaverjassen
maandag
klaverjassen
maandag
darten com
dinsdag
Reanimatie *
zaterdag
Bingo-oktoberfest
vrijdag
kinder oktoberfest
zaterdag
Klankschalen*
zondag
klaverjassen
maandag

14-sep
16-sep
19-sep
26-jan
27-jan
1-okt
7-okt
8-okt
9-okt
10-okt

18.45
19.30
19.30
19.30
19.30
13.00
20.00
16.00
13.00
19.30

oudpapier
koffieochtend
darten Rec.
darten com.
sjuffelboard
sjoelen
klaverjassen
koffieochtend
sjuffelboard
knutselmiddag
klaverjassen
oudpapier
koffieochtend
darten com
sintmaarten
darten Rec.
Bierproeferij *
sjuffelboard
sjoelen
klaverjassen
koffieochtend
schoenzetten
schoenzetten

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

19.30

10-okt
11-okt
14-okt
18-okt
18-okt
21-okt
24-okt
25-okt
1-nov
5-nov
7-nov
7-nov
8-nov
8-nov
11-nov
11-nov
12-nov
15-nov
18-nov
21-nov
22-nov
23-nov
26-nov

10.00
19.30
19.30
10.15
19.30
10.00
10.00
10.15
14.00
10.00
10.00
19.30
18.00
let op: 20.00
20.00
10.15
19.30
10.00
10.00
?
?

Kopij volgende Arkens Post inleveren
vóór
vrijdag 4 november 2022
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Oud papier opbrengst

Maand
jan
feb
mrt
apr
mei

2020
8.780
5.820
4.680
5.250
5.340

2021
4.860
3.620
4.200
6.460
4.780

2022
6.000
4.860
5.000
4.240
5.000

jun

4.640

6.000

4.780

Samen is zoveel sterker dan alleen
De trots van onze wijk is zoals u kunt zien op de voorkant van de Arkens onze molen, maar we hebben nog een
parel in de wijk staan. Wij zijn namelijk in de luxe positie dan we als 1 de weinige buurten in de Waadhoeke een
Buurtgebouw te hebben en dat willen we graag zo houden. Maar dan zullen we de komende tijd wel moeten investeren. Wat moet er dan zowel gebeuren: nieuw dak met isolatie, zonnepanelen, airco, keuen/toilet/plafond
renovatie en ook de vloer in de keuken en hal kunnen wel een opfrissing dan gebruiken. Extra actie’s voor Buurtgebouw De Terp toekomst bestendig willen maken zijn dan ook nodig. Dit gaat ons ook geld kosten maar natuurlijk gaan we de gemeente en diverse fondsen aanschrijven. Maar ook via Delta glasvezel hebben we al een mooi
bedrag met elkaar bij elkaar gespaard.

Maar ook acties zoals de grote clubactie verdienen we geld mee.
Hiervoor zijn nog lotenverkopers nodig. Maar koop een lot en steun zo
de buurtvereniging. zaterdag 24 september start de verkoop.

Spelers Vrienden loterij
Speelt u mee dat kan het zijn dat u gebeld wordt op 28 september om
namens buurt verenging Arkens mee te spelen.

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 06-46335628 /penningmeester@bv-arkens.nl.

Afval is geld waard (oudpapier, ijzer, lege fles, oud vet)
Zoals al wel eens eerder vermeld krijgen we geld voor bovenstaand “afval” dus lever je fles en vet in bij de
Terp. Heb je oud ijzer of grote hoeveelheden papier, dit kan ook via een bedrijf/werkgever zijn. Geef dit dan
door aan info@bv-arkens.nl.

Vrijwilligers… je hebt er nooit genoeg van en samen is gezelliger.
Maar o zo belangrijk om een fijne buurt en actieve buurtvereniging te kunnen blijven. Barvrijwilliger, activiteitencommissie, oud papier en oud ijzer ophalers en mensen die het rondom de Terp netjes willen houden.
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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
Vloer berging De Terp
Afgelopen zomer zijn de vloeren in de beide bergingen van De Terp aangepakt. De vloeren waren volgens het
meerjarig onderhoudsrapport, opgesteld door een extern bedrijf in opdracht van de gemeente, niet meer in goede
staat. Ook de wanden van beide bergingen zijn hierin opgenomen. Deze zullen ook worden aangepakt en tevens
van isolatie worden voorzien. Wij hopen dit op korte termijn te kunnen realiseren.
Grote schoonmaak in De Terp 2 juli jl.
Zaterdag 2 juli was er weer de jaarlijkse grote schoonmaak in De Terp. Na een paar uurtjes poetsen was De Terp
weer spik en span! Namens de schoonmaakcommissie was er voor de deelnemers, ook voor degene die niet aanwezig konden zijn, een kleine attentie voor hun inzet het afgelopen seizoen.
Lijkt het u ook leuk om een aantal keren per jaar te komen helpen bij de schoonmaak van De Terp?
Laat het ons weten via schoonmaak@bv-arkens.nl o.v.v. naam en telefoonnummer
Gezelligheid kent geen tijd….
Komende periode staan er weer een aantal gezellige sjoel- en dartavonden op de agenda. Op deze avonden bent u
natuurlijk welkom om mee te sjoelen of te darten, maar wilt u gewoon vrijblijvend een kijkje komen nemen, een
drankje drinken aan de bar en/of genieten van een lekker snackje dan bent u ook zeker welkom!
Kijk voor alle actuele data en tijden in de agenda in deze Arkens Post.

Sint-Maarten 11 november
Ook dit jaar gaan we natuurlijk niet voorbij aan Sint-Maarten! Op
vrijdag 11 november staan wij voor jullie klaar vanaf 18.00 uur bij De Terp. Zing je mooiste lied bij het feestelijk versierde buurthuis en natuurlijk staat er dan weer wat lekkers voor jullie klaar!
En vergeet niet….Zaterdag 5 november kan je op de knutselmiddag ook je eigen lampion maken! Hoe leuk is dat!
Neem jij 11 november je eigen mooie zelfgemaakte lampion ook mee?
Data om niet te vergeten
Sinterklaas schoen zetten
Ook dit jaar komen wij, Sinterklaas & pieten, weer naar Franeker en natuurlijk ook naar het
Schalsumerplan. Je mag je schoen weer komen brengen in buurthuis De Terp op
woensdag 23 november of zaterdag 26 november.

In de volgende Arkens Post vertel ik jullie meer…

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

vacant
Mathijs Westra

J van Duurenstraat 12

394262

vacant
vacant
Nynke Salverda
Yke Luinenburg
Annelies van Ruiswijk

A. van voorthuijsenweg 36B
C.F. Engelhardstraat 18
O. Postmaplein 16
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39 31 32
06-20228125
39 09 96

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.
Het seizoen 2022-2023 gaat weer beginnen. Dat betekend dat de koffieochtenden weer gaan plaatsvinden op de
dinsdagochtend. We starten op 11 oktober om 10.00 uur als vanouds in De Terp. Dan worden allerlei onderwerpen
besproken en verhalen verteld. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom. Het enige wat wel is veranderd
zijn de kosten voor koffie en thee. Voor 2 kopjes betaalt u voortaan 2 euro. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken
met elders!
Ik hoop u weer te treffen. Dit zijn de komende data: 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en
6 december. Ik hoop u dan te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee.
SHUFFLEBOARD.
In tegenstelling tot vorig seizoen is het shuffleboarden verplaatst naar de dinsdagochtend.
De dinsdagmiddag is de Terp verhuurd. We starten de eerste ochtend om 10.15 uur tot uiterlijk 12.00 uur. Mocht dit te kort zijn dat bespreken we dat gedurende het seizoen. De data
zijn: 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december. En ook hier geldt: iets meer betalen
voor uw kopje koffie of thee. Het spel is niet moeilijk. Het is een leuk spel en zo geleerd. Kom
gerust eens kijken en of
proberen. U bent van harte welkom.
NIEUWS VAN DE BUURTBANK.
In de afgelopen maanden zijn Nynke Salverda en ondergetekende druk bezig geweest om mooie herinneringen op
onze buurtbank te tekenen. Ook Erik Pereboom van het bestuur heeft zijn bijdrage geleverd. De kleuren van de
mozaïek steentjes zijn uitgezocht, besteld en binnengekomen. We hebben de bank in de primer gezet. Het bestuur
is nu bezig om de bank achter in het hok van de Terp te krijgen. Zodra dit gerealiseerd is geven wij een workshop
over het hoe en wat, zodat we met vele handen de bank mooi kunnen bekleden met de mozaïek steentjes.
Hou de website in de gaten.
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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Acties
Buurtvereniging Arkens verkoopt loten met de Grote Clubactie
Dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk
loten verkopen. Een lot kost €3,- per stuk. Hiervan gaat 80% (dus €2,40 per lot) direct
naar onze clubkas. De start van de landelijke lotenverkoop is op zaterdag 24 september.
Koop lootjes en help ons het doel te halen. Daarnaast maak je kans op mooie prijzen!
Een echte win-win situatie.
Deelname Rabobankclubsupport
Ook dit jaar doet de buurtvereniging weer mee aan
Rabo Clubsupport.
Stem van 5 september t/m 27 september 2022.
Dit kun je doen als je bij de Rabobank zit of lid wordt van de Rabobank. Je kunt je stem uitgeven via de bankapp.

Collecte Handicap: Win-win situatie: 50% voor buurtvereniging Arkens en 50 % voor
Handicap.nl
Als buurtvereniging zijn we er voor iedereen. Maar dat is niet altijd zo vanzelf sprekend.
In de week van 26 september tot 1 oktober. Maar digitaal kan het hele jaar door. Geef
een bijdrage zodat de 2 miljoen mensen met een handicap ook een volwaardig leven
hebben met dezelfde levenskwaliteit. Nu is 1 op de 2 jongere eenzaam en de kans dat
de ouders een burnout krijgen is met 60% verhoogd. En een baan je zou denken makkelijk in deze tijd, maar helaas ook het getal is werkloos 6 keer hoger dan bij een persoon
zonder handicap. Steun iemand met een handicap en zo ook de buurt.

Voorjaarsbingo terugblik
In april was er een voorjaarsbingo in De Terp. Er waren niet veel deelnemers dus
meer kans op 1 van de mooie prijzen. Ingrid en Angelique hadden voor deze
bingoavond veel verschillende prijzen
geregeld. Het was een gezellige avond, die spannend werd afgesloten.
Bij de laatste bingoronde, voor de hoofdprijs, waren er 6 personen met bingo.
Daarom werd er gedobbeld, wie het hoogste getal gooide won
de prijs.
Ik was de gelukkige en won daarmee een waardebon
voor een middag rijden met een E-chopper.
Deze prijs was beschikbaar gesteld door Friewheelers uit Franeker.
Op een mooie zonnige middag heb ik met Erik
een leuke route gereden en onderweg
natuurlijk even lekker op een terras gezeten.
Het is een aanrader om dit ook eens te doen,
alleen of met een groep.
Groeten, Pieter.
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Terugblik Kidsactiviteit– verkeersborden
Onthulling verkeersborden
Afgelopen zaterdag 25 juni zijn tijdens het kleintje buurtfeest in het Schalsumerplan
de verkeersborden onthult van een ontwerpwedstrijd met betrekking tot de 30
kilometerzones in de wijk. De winnaars van de wedstrijd mochten op deze feestelijke dag hun eigen verkeersbord onthullen. Zo hoopt het Schalsumerplan de straten
weer een klein beetje veiliger te maken. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door
Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Waadhoeke.

De winnaars:
Femke, Naomi,
Nynke & Anne rixt

Foto wedstrijd Arkens Post
Zaterdagochtend, toevallig op Monumentendag, heb ik mijn gewonnen prijs in ontvangst genomen, bij de Arkens
-molen, waar de foto van genomen moest zijn/was. Toen ik daar aan kwam was daar de molenaar bezig, alles in
orde te maken voor de Open-Monumenten dag, waar dus ook deze Arkens-molen bij betrokken is.
Echt de moeite waard om het verhaal zo aan te horen, de veranderingen van plaats en ook de wieken die
herhaaldelijk veranderd zijn… nu zijn ze weer (hersteld) in de originele staat.
De Hollandsche Molen is een grote steun en tegenwoordig is er ook een “Gild Fryske Mounders”,
(“Het Gilde van vrijwillige Molenaars”), waar men zich nog steeds voor kan aanmelden.
Toen de molenaar het e.e.a. over de geschiedenis van de ze molen aan het vertellen was, kwam
Jolanda met haar dochter en… de vergrootte
ingelijste, door mij gemaakte, foto aanlopen.
Eerst nog even een “kort” gesprekje met de molenaar, de overhandiging van de ingelijste vergrootte foto, waarna we over het hek geklommen zijn om daar de foto, aan de voorkant
(wieken) te nemen.
Els Roosma
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Terugblik Kleintje Buurtfeest
Eindelijk mocht het weer, een feest organiseren.
En dat hebben we gedaan, wat hebben we genoten.
25 Juni was het dan zo ver. De voorbereidingen waren er al veel
eerder natuurlijk, maar deze dag mochten we echt los. De dag
begonnen met een kop koffie en het verder uitzetten van
activiteiten. De ochtend was in het teken van de kinderen.
Er was van alles te doen op het veld. De kinderen konden deze
ochtend spelen op de springkussens, een rondje maken in de
zweefmolen, zich mooi laten schminken, een figuren ballon laten
maken door ballon artiest Joris, grabbelen in de rijkgevulde grabbelton. En natuurlijk was er een groot assortiment
aan lekkers en ijs te verkrijgen op het terras of in De Terp.

Ook startte de verkoop van
loten van het Draaiend rad. De gehele dag konden er loten gekocht
worden, waar in de avond de prijsuitreiking van was.
Er waren mooie prijzen te winnen.
Traditie getrouw was er het straat kaatsen, een mooie opkomst.
Aansluitend het matinee waarbij even later de bbq ook aan ging.
Een grote opkomst en veel gezelligheid.

Het shuffleboarden en salsa dansschool Oeds hebben
een demonstratie gegeven.

De pubquiz met 6 verschillende onderwerpen was een groot succes!
De avond is helaas qua weer letterlijk in het water gevallen.
De band Hands up stond gelukkig droog, zo ook het publiek op
een eindje afstand. Het genieten van de muziek was er niet minder om. Het was een fijne dag! Iedereen bedankt in welke vorm
dan ook!
Volgend jaar het 50 jarig bestaan van de buurtvereniging,
te verwachten dan natuurlijk een groots buurtfeest!
Zet u ook alvast Z15 en 16 Juli 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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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

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

Groei en Bloei
Groei & Bloei

afdeling Franeker organiseert diverse activiteiten in wijkcentrum ‘De Terp’ waar ook de
wijkbewoners zich voor op kunnen geven.

Bloemschikken
Maandag 3 oktober beginnen we met de eerste les van de Bloemschikcursus. Een docent geeft elke les een nieuwe opdracht/thema voor de volgende les waarvoor je dan zelf je materialen meeneemt.
Informatie bij Afke Tolsma 06-42315361 of AfkeTolsma@walburga31.nl
Excursies
Ook organiseren we diverse excursies waar u zich voor aan kunt melden zoals b.v. een excursie op 17 september
naar ‘Liannes Siergrassen’ in de Wilp.
Informatie bij m.huizenga2@kpnplanet.nl of 06-22746625.
Lezingen
Op donderdag 13 oktober is er bijvoorbeeld een lezing van Hans van Wieren ‘Dromen van het Voorjaar’, met na
afloop verkoop van plantjes en bollen.
Informatie m.huizenga2@kpnplanet.nl of 06-22746625.
Creatieve activiteiten
Bijvoorbeeld een workshop ‘Bollenmand maken’ op zaterdag 5 november.
Informatie m.huizenga2@kpnplanet.nl of 06-22746625.
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Foto’s Kleintje buurt-

feest
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Het Kleintje Buurtfeest

bedankt sponsoren!

WR Unit Harlingen
Ut Streekie Franeker
Miedema verhuur Franeker
Visser afvalverwerking Harlingen
PéPé snack service Franeker
Rinsma transport Franeker
Autowascentrum Dijkstra Franeker
Welgeschikt Franeker
De Poort van Franeker
S. J. Sijtsma vee en akkerbouw Schalsum
Keurslagerij Dijkstra Franeker
Nynke Salverda Franeker
De Bikker Franeker
Voetzorg Waadhoeke Franeker
Levo Franeker
Zonwering Industrie Makkum
Vytal beauty & care Franeker
Cafetaria ’t Park Franeker
Westra agri/groen/grond/infra Franeker
Delta Glasvezel
Kok in het Huis Schalsum
Visual Reklame Harlingen

Buurtfeest 2023
Het buurtfeest van 2023, u kunt de data vast in uw agenda noteren!
Het weekend van 15 juli 2023, week 28, organiseren wij weer een buurtfeest!
Het belooft een mooi en groots feest te worden, want zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen bestaat de
buurtvereniging 50 jaar!
En hoewel het nog niet zover is zijn de eerste kleine voorbereidingen al in gang gezet. Bij het organiseren van een
groot buurtfeest komt een hoop geregel kijken en dat kunnen wij niet alleen. Langs deze weg willen wij u daarom
graag om uw hulp vragen, om mee te denken over de (volledige) invulling van het programma en om mee te
werken aan het realiseren van een onvergetelijk feest!
Zonder hulp van anderen kunnen wij als bestuur niet een groot feest organiseren.
Bent u geïnteresseerd, wilt u helpen of meer informatie? Laat het ons weten via:
activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. buurtfeest 50 jaar!
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Automatisch incasso

We zoeken nog :
-bestuursleden
-jeugdcommissie leden (organiseren van jeugd activiteiten)
-barvrijwilligers (avond)
-onderhoud van de Terp (kleine en grote klussen)
-ophalen van oud ijzer en oud papier (op afspraak)
-schoonmaak Terp ( 1 uur per keer)
- organiseren Buurtfeest 2023

Een QR-code scannen met de Camera-app
Selecteer de camera aan de achterzijde. Houd uw apparaat zo vast
dat de QR-code verschijnt in de zoeker in de Camera-app. Uw apparaat herkent de QR-code en geeft een melding. Tik op de melding om
de link te openen die bij de QR-code hoort.
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Kaatsen
Op 14 september werden de prijzen van de kaatscompetitie uitgereikt in de Terp. Dit seizoen konden we op
17 avonden kaatsen (alleen de PC dag verviel) In totaal hebben er 19 personen meegedaan waarvan enkele
maar 1 keer. Vorige jaar warren er nog 30 mensen. Dus we kunnen spreken van een ‘Krimp’.
De deelnemers bestreden elkaar soms fel, maar wel sportief en daar draait het om.
De prijzen bestonden uit luxe artikelen en zijn beschikbaar gesteld door de Albert Hein te Franeker.
De volgende personen vielen in de prijzen.

1. Keimpe Pols 81 voor en 54 tegen
2. Cornelis Zijlstra 81 voor en 56 tegen
3. Pieter Zijlstra 79 voor en 72 tegen.
De complete uitslag en de foto’s zijn te vinden op de website. En konden door tijdgebrek niet meegenomen
worden in deze Arkens post. Maar de foto’s van het buurtfeest heeft u kunnen zien.
De kransen voor de winnaars werden ook nu weer gemaakt door Nynke Salverda. Hiervoor Dank!!
Eddie Spoelstra was de balsponsor en heeft foto’s gemaakt en welke u (met een smeuïg verslag van Eddie)
terug kunt zien op FRANEKER AKTUEEL. Helaas kon hij vanwege fysieke problemen dit seizoen niet meedoen.
We hopen dat hij er volgend seizoen weer bij is.

Afgelopen jaar had ik willen stoppen met het organiseren van kaatsen. Maar doordat niemand zich geroepen
voelde om het stokje over te nemen, kwam er nog een jaartje bij/ Nu hebben Walter en Cornelis aangegeven
om mij (na bijna 40 jaar) de laan uit te sturen. Dit is alleen maar goed. Nieuwe mensen gaan vaak gepaard
met een frisse blik en nieuwe ideeën. Ik wens hun heel veel succes en roep ook de mensen dan ook op om
samen met deze mannen, het toch zo mooie Friese kaatsspel te behouden.
Ik heb de buurtvereniging een ‘Lieuwe Visser wisselprijs’
aangeboden voor de winnaar van het klassement zodat ik er toch nog een beetje bij ben.
Ik hoop dat deze prijs nog vaak uitgereikt kan worden. Vanaf deze plaats wil ik jullie allemaal bedanken en
wens jullie alle goeds maar vooral veel gezondheid toe.
Groeten , Lieuwe

Foto’s van de prijswinnaars van
kaatsen kleintje buurfeest
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Kapsalon Jadi

Knippen - verven - permanenten - etting

Alleen op afspraak
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896
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Darten
Hallo,
Wij zijn het dartteam All Day Long (ADL).
Wij zijn een vrienden groep die elke dinsdagavond darten tegen andere teams uit de omgeving, we bestaan nu 2
jaar, maar door corona hebben nog maar 1 seizoen kunnen spelen.
We zaten in de 2de divisie omdat we waren ontstaan uit een team uit die divisie maar dat was zoals verwacht veel te
hoog gegrepen voor ons en we zijn uiteindelijk gedegradeerd naar de 3de divisie waar we dus komend seizoen in
uitgaan komen.
We hebben 7 spelers Joukje is onze captian en Frits reseve captian, verder
hebben we nog Robert, Meite, Mark, Marly en Ysald.
We spelen onze thuis wedstrijden op dinsdagavond in Wijkgebouw De Terp,
en dat is altijd een gezellige avond, als u eens wilt zien hoe het toe gaat op
zo’n avond bent u van harte welkom om eens te komen kijken, en er is altijd
wel een bord over waar u even een pijltje kunt gooien.
En wie weet komt er een 2de team, dat was vorig seizoen ook zo maar die
konden voor dit seizoen helaas niet
genoeg spelers krijgen.
Een team moet minimaal uit 5 personen bestaan, dus misschien heeft u 4
vrienden of vriendinnen die elke dinsdagavond een avondje willen darten,
kom dan vooral langs dan kunnen wij u verder helpen.
Lets play darts.
All Day Long

Bedankje
Laatste buitentraining DoskoActa
Afgelopen maandag 11 juli was alweer onze laatste buitentraining van
seizoen 2021-2022. Eerst mochten onze jeugdleden, aangevuld met
een inmiddels stabiele aanvulling uit de wijk, hun laatste kunsten vertonen op het gras. Naderhand was er voor hen een lekkere, verkoelende traktatie. We kijken samen uit naar volgend buiten seizoen!
Daarna was het de beurt aan de senioren. Met ook inmiddels een vrij stabiele bezetting, hebben we weer een
hoop gelachen en gezellig kunnen spelen in (de altijd) goede weersomstandigheden. Naderhand werden we weer
welkom geheten door de vrijwilligers van BV Arkens voor de nazit. Naast een hoop gezelligheid, die met de
picknickbanken en zwoele temperatuur haast Italiaans aandeed, werd de inwendige mens ook niet werd
vergeten, waarvoor dank!
Was er buitenvolleybal dan…??
Nog even voor degenen die ons en/of het buitenvolleybal hebben gemist. Dit jaar hebben we, tot ieders voldoening mag ik zeggen, voor het eerst gespeeld op het veld bij buurtvereniging Arkens. Naast de prima locatie op het
gras kon en werd ook veel gebruik gemaakt van de faciliteiten van buurtgebouw De Terp. In samenwerking met de
gemeente en BV Arkens onderzoeken we of we deze locatie als permanente buitenlocatie kunnen en willen
ontwikkelen. Wordt vervolgd!
Nogmaals dank aan alle (jeugd)leden en vrijwilligers van BV Arkens: Namens DoskoActa bedankt voor ieders inzet,
hulp, voor het gastvrije onthaal en natuurlijk alle sportiviteit en gezelligheid!
Groeten, Joost
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Oktoberfest Bingo

Vrijdag 7 Oktober Oktoberfest Bingo!!!
Kom jij gezellig een glas bier heffen en een in thema Oktoberfest
prijs in de wacht slepen?

Natuurlijk zien we iedereen graag in toepasselijke kleding, maar is natuurlijk
niet verplicht.
Deuren open vanaf 19 :30
De bingo begint 20 :00

Reis op trillingen van de klankschalen
Ga je mee op reis naar jezelf voor rust en innerlijke kalmte?
Doel van de reis is tot rust komen en spanningen los te laten.
Laat je mee voeren met de trilling van de klanken,
voor rust en een moment voor jezelf.
De trilling wordt als ontspannend en rustgevend ervaren,
en tegelijk geeft het je energie

De reis duurt ongeveer een uur.
Daarna drinken we een kop thee met wat lekkers erbij.
De werking van klankschalen heeft iets bijzonders. Omdat ze bij uitstek en van nature harmoniserend werken.
Klankschalen zijn unieke instrumenten uit de Himalaya. De trillingen geven in de eerste plaats ontspanning,
brengen rust in je lichaam en geest. Omdat het menselijk lichaam voor ongeveer75% uit water bestaat, heeft de
klanken hetzelfde effect als wanneer je een steentje in het water gooit. Door de beweging in het water wordt de
kring/golf groter totdat het bij de kant terecht komt. Dit zelfde gebeurt als het ware ook in je lichaam.
Datum:
9 oktober
Plaats:
buurthuis “De Terp”
Tijd:
15.00u zaal open / 15.30u beginnen we met de reis
Info en opgave: susan-medium@live.nl / 0615335553
Investering:
€15,- p.p.
Wij nemen u graag mee op reis
Harte groet, Susan en Angelique
Geluid is klank, klank is trilling, trilling is energie
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bierproeven
Zaterdag 12 November 20:00 uur
Zet deze datum in uw agenda en geef u op.

Op Zaterdag 12 november zal er in de Terp een bierproeverij zijn die wordt verzorgt door
Bier Troubadour Jan Nota.
Je gaat een opbouw van bekende bierstijlen proeven. Hierbij krijg je uitleg over de herkomst
van het type bier, de bereiding, het schenken en drinken met een leuk stukje muziek.
Na deze 2,5uur durende proeverij zal de Troubadour Jan Nota nog een gezellig stukje muziek verzorgen.

De kosten voor deze avond incl. 8 biertjes (proefglaasjes) zijn
€22,50 p/p voor leden en €27,50 voor niet leden.

Graag opgave voor 4 November via activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. “bierproeverij”.

Mienskipplak Fûgelflecht– crowdfunding
Na tijden van gesprekken over het braakliggend terrein van de voormalige OBS de Fûgelflecht is er met de
gemeente en mooie bestemming gevonden welke binnen de doelstelling van de gemeente Waadhoeke past.
Maar voordat wij onze plannen kunnen realiseren moet eerst de hoge waterstand en de wateroverlast voor de
omwonenden worden opgelost. De gemeente Waadhoeke gaat op korte termijn drainage aanleggen op heet
betreffende terrein en op het terrein naast wijkgebouw De Terp. We hebben in onze wijk meerder speeltuinen
gehad, helaas is het overgrote deel van deze speeltuinen inmiddels verdwenen en is niet meer ingevuld. Het ruime
terrein van de voormalige OBS de Fûgelflecht biedt mogelijkheden om in de wijk een speel en ontmoetingsplek te
creëren voor jong en oud Hierbij kunt u o.a. denken aan een Jeu Des Boules baan, een volleybalveld, diverse fitnessapparaten voor buiten, een kabelbaan en een groot speelschip in delen waardoor de beleving intens wordt.
Daarnaast willen wij heel graag dat deze speel en ontmoetingsplek ook goed toegankelijk is voor mindervalide. Paden zonder obstakels en speeltoestellen die goed, makkelijk en veilig zijn om te betreden en te gebruiken. Dit alles
wordt omgeven door groen in de vorm van struiken en bomen, een wandelpad en bankjes. Een passende oplossing
welke goed past binnen het groene karakter van de wijk. De tekening zoals we het nu zouden willen maken hangt
voor het raam bij wijkgebouw De Terp. Zoals u zult begrijpen kost dit initiatief veel geld. Daar gaan we fondsen
voor werven en ook de gemeente Waadhoeke wil een bijdrage leveren, maar ze willen ook graag dat de burgers
meehelpen. Door bv .acties op te zetten om geld in te zamelen, statiegeldflessen te verzamelen, oud ijzer ophalen
collectes te lopen, steunen van de grote club actie, Raboclubsupport of de vriendenloterij.
U kunt altijd een bijdrage storten op het rekeningnummer van de buurtvereniging: NL75 ING 000 333 4500 t.a.v.
crowdfunding Mienskipplak.
Vanaf 21 September gaat onze crowdfunding online van start op “samen voor de buurt.nl”.
Door dit te delen/ te promoten en actief te helpen mensen uit uw omgeving te benaderen om een donatie te
doen, maken zij kans op een beloning! Deze online actie willen we 2 November positief afronden, maar dat lukt
alleen als we samen met elkaar en voor elkaar er werk van maken!
Zie volgende blz. voor meer info
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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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Gezellig kom je ook?.

zaterdag 8 oktober
oktoberfest
vanaf tot 16.00 –18.30
Gezellige middag voor de jeugd
dans– muziek-spelletjes met prijzen– afsluiting met eten.
Kom in je mooiste oktoberfest outfit

Knutsel middag thema
Lampion/ klappermonster
Data: 5 november
Tijdstip: 14.00 tot 16:00
We gaan een middagje gezellig knutselen met elkaar*.
Misschien heb je nog niet een lampion voor sint maarten of maak je een
mooi klapper monster of misschien wel heel wat anders.
Opgave: kan tot 28 oktober via Activiteiten@bv-arkens.nl
o.v.v. Knutselen
*ben je nog geen 6 jaar,
neem dan even begeleiding
mee.

Tot dan..
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