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5 november 2022 

 
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 
 
Pieter van der Horst 
Nyckle J. Haismaplein 7             
info@bv-arkens.nl 
 
Erik Pereboom 
Cammingastraat 29          
 
 
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. 

 

 

Beste buurtbewoner(s) 
 

Na de mooie en warme nazomer zijn we nu dan toch echt in de herfst 
beland. De wintertijd is ingegaan, de tijd is een uurtje teruggezet en  
de dagen worden korter.  
 
De laatste maanden van het jaar zijn aangebroken en er liggen nog een 
aantal leuke activiteiten in het verschiet.  
Naast de vertrouwde activiteiten is er voor de kleintjes Sint-Maarten en 
natuurlijk het schoen zetten voor Sinterklaas. U kunt weer een mooi 
kerststuk maken en ook staat de kerstpakkettenactie weer op de agenda!  
 
Na het uitkomen van de vorige Arkens Post is er veel gebeurd met  
betrekking tot de invulling van het voormalige Fûgelflecht terrein.  
Er is o.a. een crowdfunding gestart voor het realiseren van  
speel- en ontmoetingsplek voor de buurtbewoners,  
langs deze weg laten wij u weten dat deze is verlengd tot 16 november!  
Daarnaast loopt er een Sinterklaasactie, keuze uit een ruim assortiment 
heerlijke bakkers producten, die u via de buurtvereniging kunt bestellen. 
Verderop in deze Arkens Post kunt u hier meer over lezen. 
 
Als laatste willen wij u, de adverteerders en alle vrijwilligers graag  
bedanken voor de geweldige inzet, inbreng, creativiteit en deelname van 
afgelopen jaar. 
Wij wensen u alvast een fijne kerst en een geweldig 2023! 
 

                                                        Bestuur Buurtvereniging Arkens 
 

 

 

   

Arkens Post - Wijkkrant buurtvereniging Arkens - Franeker 
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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 de 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.  

 

 Ontspanning– gezelligheid– betrokkenheid 
We zoeken voor buurtvereniging Arkens:  

 
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. En u krijgt de desbetreffende informatie. 
Bijvoorbeeld over samen voor de buurt actie  

Nieuwsgierig wat hier 
staat?  
 
Lees hiernaast hoe het 
werkt  
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 Agenda  

Kopij volgende Arkens 
Post inleveren  

vóór   
 vrijdag 27 januari 2023 

Activiteit  Dag  Data  Tijdstip  
sintmaarten  vrijdag  11-nov 18.00 

darten Rec. vrijdag  11-nov let op: 20.00  

Bierproeferij * zaterdag 12-nov 20.00 

sjuffelboard dinsdag  15-nov 10.15 

sjoelen vrijdag  18-nov 19.30 

einde bestellen:  
sintactie  zaterdag 19-nov 

….. 

klaverjassen maandag 21-nov 10.00 

koffieochtend dinsdag  22-nov 10.00 

Disco schoenzetten  zaterdag 26-nov 19.00 

Bloembollen planten  zaterdag 26-nov 14.00 

shuffelboard dinsdag  29-nov 10.15 

uitgifte sintactie  dinsdag  29-nov 19.30- 20.30 

Cadeau piet  zaterdag 3-dec 10.00 -14.00 

klaverjassen maandag 5-dec 19.30 

koffieochtend dinsdag  6-dec 10.00 

Dartencomp.  dinsdag  6-dec 19.30 

oudpapier  dinsdag  6-dec   
Darten Rec. vrijdag  9-dec 20.00 

Einde opgave bloem-
schikken  vrijdag  9-dec 

…. 

shuffelboard dinsdag  13-dec 10.15 

Bloemschikken * vrijdag  15-dec 19:15 

klaverjassen maandag 19-dec 19.30 

koffieochtend dinsdag  20-dec 10.00 

einde data opgave 
kerstpakket  woensdag 21-dec 

… 

sjoelen vrijdag  23-dec 19.30 

Uitgave kerstpakket zaterdag 24-dec …. 

klaverjassen maandag 2-jan 19.30 

oudpapier  maandag 2-jan … 

Nieuwjaars borrel bingo zaterdag 7-jan 19.30 

Inleveren kerstbomen zaterdag 7-jan 13.30 - 15.00 

shuffelboard dinsdag  10-jan 10.15 

Darten rec. vrijdag  13-jan 20.00 

klaverjassen maandag 16-jan 19.30 

koffieochtend dinsdag  17-jan 10.00 

sjoelen vrijdag  20-jan 19.30 

shuffelboard dinsdag  24-jan 10.15 

Darten com.  dinsdag  24-jan 19.30 

Klaverjassen maandag 30-jan 19.30 

oudpapier  maandag 30-jan ….. 

Koffieochtend dinsdag  31-jan 10.00 
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 Oud papier opbrengst 

 
 

2021 2022 

4.860 6.000 

3.620 4.860 

4.200 5.000 

6.460 4.240 

4.780 5.000 

6.000 4.780 

5.540 4.160 

4120 3.320 

5860   

5140   

5420   

7420   

63.420  36.360 

Vorig jaar hadden we 37.780 rond deze 
maand.  
 
Er komen dus minder inkomsten  
binnen vanuit het oud papier. 

Coördinatoren: 
 
Activiteiten voor 

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

Kaatscommissie:                                            vacant    

Jeugdcommissie:                                   vacant 

Kaartcommissie:  Nynke Salverda    A. van voorthuijsenweg  36B  39 31 32  
Oud papier:   Yke Luinenburg   C.F. Engelhardstraat 18   06-20228125  
Ouderencommissie: Annelies van Ruiswijk  O. Postmaplein 16    39 09 96 
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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 BIBA! 

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 

Buurtbank 
Een aantal weken geleden is de buurtbank vanuit de garagebox verderop  

in de wijk overgeplaatst naar wijkgebouw De Terp.  

Een hele operatie,maar met inzet van groot materieel  

is het gelukkig gelukt! Nu kan er op elk moment warm  

en droog aan het project worden gewerkt.  

Bloembollenactie 
Elk voor- en najaar organiseert de gemeente  
Waadhoeke een actie om de biodiversiteit in de  
dorpen en wijken te stimuleren. Dit jaar deelt de  
gemeente biologische bloembollen uit, die deze herfst nog geplant  
kunnen worden. Ook wij als buurtvereniging hebben ons hiervoor aangemeld. Op diverse plekken in de wijk willen 
wij zaterdag 26 november de bloembollen gaan planten, een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen te 
werken en het aanzicht van de wijk te verfraaien. Lijkt het u leuk om een handje te helpen? U bent van harte wel-
kom! Opgave is niet nodig.Verzamelen om 14.00 uur bij wijkgebouw De Terp. 
 
Buurtfeest 50- jarig bestaan buurtvereniging Arkens 
Zoals u in de vorige Arkens Post heeft kunnen lezen zijn de eerste voorbereidingen m.b.t. het buurtfeest van 2023 

in gang gezet. Vanaf nu kunt u in de komende edities van de Arkens Post een 
kleine update vinden over de laatste ontwikkelingen…Met trots kunnen wij 
zeggen dat op vrijdagavond 15 juli,  
na de officiële opening, de band BIG MACK voor u komt spelen!  
Een gezellige, enthousiaste en eigentijdse band met een breed scala aan  
muziek. Daarnaast kunnen wij alvast verklappen er dit feestelijke weekend 

veel sport en spel activiteiten op het programma staan voor zowel jong als oud!  Wij houden u op de hoogte… 
 
Reminder buurtfeest  
Zie verderop in de Arkens post nogmaals onze oproep.  
 
Grote clubactie 
De lotenverkoop van de grote clubactie loopt bijna af. De boekjes kunt u inleveren  
voor 19 november as. In de brievenbus van wijkgebouw De Terp. Langs deze weg willen wij eenieder die zich heeft 
ingezet om loten te verkopen heel hartelijk bedanken! 
 
Samen voor de buurt 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn, de crowdfunding voor de speel- en ontmoetingsplek  
voor alle buurtbewoners, jong & oud. Een plek waar mensen samen komen, sporten,  
spelen, kortom een plek waar verbinden centraal staat. Een prachtig initiatief van de  
RegioBank i.s.m. met buurtvereniging Arkens. 

De inzamelingsactie is verlengd en loopt tot en met 16 november.  
Steun uw buurtvereniging en doneer op samenvoordebuurt.nl   
U doet toch ook mee? 
 
 
Inleveren kerstbomen 
Zaterdagmiddag 7 januari 2023 tussen 13.30 en 15.00 uur  
is er weer de mogelijkheid om de kerstbomen in te leveren bij wijkgebouw De Terp. Deze zullen dan weer worden 
opgehaald door de gemeente en netjes worden afgevoerd. Natuurlijk staat er ook dit jaar weer wat leuks tegen-
over! Voor elke boom die je bij ons inlevert, krijg je 50 eurocent!  
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Data oudpapier 2023  
 
2 januari  
30  januari  
27 februari 
28 maart 
22 mei 
25 juni 
17 juli 
14 augustus 
11 september 
9 oktober 
6 november 
4 december 
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 Nieuws van de ouderen coördinator  

Project Buurtbank. 
Het is gelukt!! De kale, 1500 kg wegende 
buurtbank is voorlopig in een ruimte van  
De Terp neergezet.  
Het plakken en knippen van de mozaïek 
steentjes kan beginnen om er een fraaie 
buurtbank van te maken waarin de vroegere 
beide scholen (Fúgelflecht en Kruipeal)   
ook terug te vinden zijn.   
 
Je hoeft echt niet over bijzondere talenten 
te beschikken om je steentje bij te dragen om deze bank te helpen beplakken.  
Wil je zo nu en dan ons, Nynke Salverda en Annelies van Ruiswijk,  
helpen om dit project te doen slagen?  
Zodat er straks in onze wijk een prachtige herinneringsbank staat? Bel of mail met Anne-
lies. We willen dan een aantal inloopmomenten organiseren waarop je kunt zien hoe je 
letterlijk en figuurlijk je steentje kunt bijdragen. GEEF JE OP!  
Via mail: a.v.ruiswijk@ziggo.nl  of telefoon 0517390996. 
 
Met vriendelijke groet, Nynke Salverda & Annelies van Ruiswijk 

                           

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. 
 
Hoe meer meldingen er binnen komen des te meer aandacht er bij de gemeente voor is. 
Er zijn voorbeelden aan te geven; Stoepen die scheef liggen, groenonderhoud, heggen die over het voetpad han-
gen, 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 indien er sneeuw deze winter  komt laten we gezamenlijk de buurt veilig en  
begaanbaar maken. Heeft u last van vuurwerk neem dan contact op met de politie.  
En zijn er dingen die wij als buurtvereniging kunnen doen schroom niet en laat het ons weten via  
info@bv-arkens.nl                          
 
                  Bedankt al vast—samen zorgen we voor een veilig– plezierig en prettige buurt/omgeving.       

mailto:a.v.ruiswijk@ziggo.nl
Https://www.waadhoeke.nl/melden
mailto:info@bv-arkens.nl


12  

 



 13 

 Opbrengst Rabo clubsupport  
Ook dit jaar  kon er weer gestemd worden op de buurtvereniging Arkens namens de Rabo clubsupport. 

Men kon stemmen van 5 september t/m 27 september 2022. 

Alle mensen die lid waren of het zijn 
geworden om op ons te kunnen 
stemmen. Bedankt!  
 
Dit heeft een bedrag opgeleverd van 
maar liefst € 785,50. 

Nogmaals hartelijk dank voor U stem 
en we hopen volgend jaar weer een 
mooi bedrag op te kunnen halen.  
Voor nu krijgt dit bedrag een mooie 
bestemming binnen de buurt.  
 
 

#rcsfriesland, 
#decooperatieverabobank 

terugblik Oktoberfest Bingo 

Het Oktoberfest Bingo op 7 Oktober was een 

succes. Het was een gezellige avond met een 

leuke opkomst van  gezellige mensen.  

Ook de prijzen vielen in de smaak. De prijzen 

zijn mede mogelijk gemaakt door de buurtver-

eniging en een  

verscheidenheid van winkels  uit Franeker.  

 

                                                                     
 
 

Wij kijken weer uit naar de volgende  

Bingo.  

Komt u dan ook! 
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Ik zag de advertentie voorbij komen op Facebook. Een klankschalensessie 
met Susan Furman. Omdat eigenlijk alle sessies met Susan een succes 
zijn dacht ik ook dit keer; Ik zou dit graag een keer willen meemaken”.  
 
Er was een warm welkom met lekkere sinaasappel, gember thee en er 
lagen matrasjes en dekens. Er brandden kaarsjes. Ik voelde me heerlijk 
ontspannen, echt een moment voor jezelf. 
 
In het begin van de sessie dwalen je gedachten nog hier en daar af naar 
dagelijkse beslommeringen maar al snel volg je de betoverende klanken 
van de klankschalen en kom je in je eigen ‘reis’ 
waar niets moet en alleen dit moment er is! Ruimte 
voor nieuwe inzichten, inspiratie en voelen.  
De tijd gaat aan de ene kant snel en tegelijkertijd 
lijkt het stil te staan. 
 
Dankbaar dat ik deze ervaring heb mogen  
meemaken en zou zeker een volgende keer weer 
graag willen aansluiten. 
 
Ellen  

Terugblik Klankschalen  

Terugblik reanimatie  
Op zaterdag 1 oktober was er een reanimatie cursus in De Terp. De goep bestond uit 9 buurtgenoten en twee cursusleidsters  
van de Stichting reanimatie- en AED onderwijs. De samenstelling van de deelnemers was wisselend, van ervaren  
tot beginner. 
 
Het eerste gedeelte van de middag bestond uit theorie. Stap voor stap werd alles door middel van een PowerPoint presentatie 
en filmpjes uitgelegd. Hierna mochten we de theorie in de praktijk brengen. Er lagen twee oefenpoppen waarbij we een re-
animatie situatie konden nabootsen. Dit zijn iedere keer dezelfde stappen volgens de regels van de Nederlandse Reanimatie 
Raad.  
Een van de poppen was aangesloten op een laptop. Hier was op af te lezen of het reanimatie ritme goed en sterk genoeg was 
en of er genoeg lucht in de longen werd geblazen. 
 
Hierna mochten we met een speciaal vest  oefenen om verstikking te verhelpen met de Heimlich-manoeuvre.  
Een bijzondere ervaring! 
 
Tijdens deze middag is er ook uitgelegd hoe de AED van de muur van De Terp open gemaakt moet worden. 
 
Na afloop van deze training kan iedereen zich aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNU.  
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. Enkele ervaren buurtgenoten waren al lid en hebben al kunnen helpen bij reanimaties. 
 
Ik heb de middag als erg leerzaam ervaren en kan het iedereen aanraden! 
 
Groet, Marijn de Haan 
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In de vorige arkens post stond al het verslag over het  buurtkaatsen. Hierbij nog even een aantal foto’s.  

 

 

Terugblik kaatsen 2022 

Alle prijs winnaars  
 
1. Keimpe Pols 
2.Cornelis Zijlstra 
3. Pieter Zijlstra  
 

 
 

Ingrid bedankt Lieuwe  
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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 

 

Energietoeslag  

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 

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 eerste 
zaterdag van 

de mnd.  

Za 
 

 10.30 06-17887660 

Inwoners van Waadhoeke met een laag inkomen kunnen €1300,- ontvangen van de gemeente.  
De Dienst Noardwest Fryslân zorgt voor de uitbetaling. Heeft u hier vragen over? Bel dan met (0517) 380 200.  
De Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Op deze pagina leest u of u iets moet 
doen om hem aan te vragen.Aanvragen kan alleen via de Dienst Noardwest Fryslân. 
Heeft u eerder al €800,- Energietoeslag ontvangen? 
Dan hoeft u niets te doen. De Dienst beoordeelt of u recht heeft op de extra € 500,-. Als u daar inderdaad recht 
op had, dan staat de €500,- in oktober op uw bankrekening. 
Hoogte van uw inkomen 
De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen 
precies mag zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.  
 
Nog aanvragen 
Vul de opwegwijzer in en kom erachter of u recht heeft op energietoeslag Of lees de informatie onderaan 
op de energietoeslag pagina over de voorwaarden en over hoe hoog uw inkomen in uw situatie mag zijn. 
Twijfelt u na het lezen? Dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met De Dienst via (0517) 380 200.  
De medewerkers van De Dienst denken graag met u mee. U kunt de toeslag tot 31 december 2022 aanvragen. 
Nog niets gehoord? 
De Dienst heeft heel veel aanvragen voor de Energietoeslag ontvangen. De verwerking van de formulieren duurt 
daardoor langer. Als de Dienst uw formulier niet binnen acht weken kan verwerken, krijgt u een brief. 
Financiële hulp 
Voor verdere financiële vragen of hulp kunnen inwoners contact opnemen met het Gebiedsteam van  
Waadhoeke: (0517) - 380 357. Of kom langs op het inloopspreekuur. 
 

tel:0517380200
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/vergoedingen/energietoeslag/
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/start-opwegwijzer/
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/vergoedingen/energietoeslag/
tel:0517380200
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 It Fryske boek by jo oan ‘e doar  

 

14 o/m 18 novimber   
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 Sutelaksje yn it Skalsumerplan fan 14 o/m 18 novimber  

                                        Het weekend van 15 juli 2023 buurtfeest Arkens  
 

Het belooft een mooi en groots feest te worden, want zoals u heeft kunnen 
lezen komt er een top Band.  
Maar voordat de voetjes van de vloer kunnen is er meer nodig dan 
alleen een band om er een top weekend van te maken.  
 

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. 
 
En een feest is pas een feest als.. Heeft u het antwoord we horen het graag.  
 
Dus heeft u interesse,  kunt u….  Activiteit organiseren voor ouderen, jongeren, sporters of helpen opbouwen/
afbreken, organiseren , presenteren, achter te bar staan, poetsen ach elke hulp is welkom in welke vorm dan ook.  

 

Bent u geïnteresseerd, wilt u helpen of meer informatie?  

Laat het ons weten via:  

                 activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. buurtfeest 50  jaar! 

Dit jier dogge we mei oan de Sutelaksje fan Fryske boeken.  
Jim hawwe allegear al in folder troch  
de brievebus krigen mei dêrop it oanbod yn de kroade. Bliuw lekker thús, de 
boeken wurde jim by de doar brocht. En der sit foar elk wol wat gaadliks yn.  
Sinteklaas en de Krystman fine soks ek wol handich…. 
De Sutelaksje is ek in moaie finansjele ynstruier foar ús buerferiening, want 
25% fan de opbringst meie we hâlde! 
Sûnder sutelders wurdt it fansels neat, dus wa’t in pear oerkes meidwaan wol 
yn de wike fan 14 o/m 18 novimber kin him by my oanmelde. 
Mei-elkoar yn aksje foar ús buertferiening. 

 
                                                                                
Maaike van Dijk 
 maaikevdijk@hotmail.com of 06-55 10 86 08. 

Buurtfeest 2023                                                

mailto:maaikevdijk@hotmail.com
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              E– mail adres:                                                                                Telefoonnummer:  
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 Uit de buurt: De Arkens molen(aar) 

Mijn naam is Rudi Kramer, getrouwd met Carry  en samen hebben we  
2 prachtige dochters , ik ben sinds oktober vorig jaar molenaar  
op de Arkens molen. 
In 1955 geboren te Langezwaag en opgegroeid in Luxwoude.  Als klein jongetje altijd al te vinden  in de  
uitgestrekte weilanden en “bossen” rond het dorp.  Altijd in de natuur dus. 
In 1976 zette ik een punt achter mijn schoolperiode met een diploma MTS Werktuigbouwkunde op zak. 
Na 42 dienstjaren bij de Total, de gaswinning in Friesland en op de Noordzee, kon ik op mijn 62ste  
stoppen met werken. 
Toen had ik plotseling veel vrije tijd en ben eens gaan buurten op de Skalsumer mole, bij Durk Piersma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze molen is een lesmolen van it Gild Fryske Mounders en Durk is leermeester op deze molen. 

Ik was snel besloten, dit was echt wel wat voor mij en ben gelijk de week daarop  begonnen met lessen, op mijn 

verjaardag, het was toen 4mei 2019.  Natuurlijk gebak mee dus dat was een mooie binnenkomer. 

Normaal zou de opleiding minimaal 18 maanden duren maar Corona gooide roet in het eten  en het werd zo-

doende iets langer.  Maar uiteindelijk is het goed gekomen, ik heb 23 september 2021 met goed gevolg examen 

gedaan en kon 9 okt. gelijk aan de bak op de Friese molendag met de Arkens molen. 

 

Ik  probeer de molen minstens elke week 1 middag te laten draaien maar de vele bomen en bebouwing beperken 

het draaien stevig, vooral in de zomer als alles volop in het blad zit. 

Vandaar dat ik ook niet een vaste draaidag heb, ik kijk per dag naar de wind probeer in te schatten of  de molen 

daarop wil draaien.  Tot nu toe werk dit prima. 

Intussen ben ik, vanaf augustus van dit jaar,  ook 2e molenaar geworden op molen De Puollen te Dronrijp. 

Met deze molen draai ik  overwegend door de week. 

Naast de 2 molens heb ik nog een paar hobby’s: 

Modelvliegen en bouwen bij de Dokkumer modelvlieg club en tevens ben ik bestuurslid bij deze club, 

 Trike rijden met een Rewaco HS3 trike , vissen en vis en andere zaken roken, er is vast nog wel wat te bedenken,  

ik heb een brede belangstelling. 

 

Tot zover mijn verhaal, ik zie jullie graag een keertje op de molen, hetzij op de Arkens of in Dronrijp  

op De Puollen, iedereen is van harte welkom. 
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Kapsalon Jadi 

Knippen - verven - permanenten -  etting 

Alleen op afspraak 

 
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896 
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 Arkens Kerstpakket  

 

Iedereen kent wel iemand die altijd klaarstaat voor een ander, een luisterend oor biedt, een bijzonder lief 
mens is of iemand die een hart onder de riem kan gebruiken?  
 
De tijd van kerst is het moment om even stil te staan bij uw medemens. Daarom stellen wij namens de  
buurtvereniging drie kerstpakketten beschikbaar om uw dierbare mee te verrassen.   
 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet 
 
                                                        Vóór woensdag 21 december  
 
via activiteiten@bv-arkens.nl met onderstaande gegevens o.v.v. kerstpakket   
Maar het mag natuurlijk ook in de brievenbus van de Terp.  
 
Genomineerde: 
  
Adres genomineerde: 
  
Uw naam: 
  
Tel/mail: 
  

     Genomineerde: 
  

  

Adres genomineerde: 
  

  

Uw naam: 
  

  

Tel/mail: 
  

  

Motivatie nominatie:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk boodschap 
voor de genomineerde: 
  
  
  

  

mailto:activiteiten@bv-arkens.nl
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 Kerststukje maken 

Donderdagavond 15 december kunt u  
onder leiding van Janke & Danielle weer 
een mooi kerststuk maken. 

 
Voor alle materialen wordt gezorgd,  

wel graag zelf een mesje of snoeischaar 
meebrengen. 

 
Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur 

 
Kosten                                                                     

Leden           17,50  euro 
Niet leden   20, 00 euro 

 

Opgave graag vóór 9 december via  

activiteiten@bv-arkens.nl o.v.v. kerststukje  

 

Het einde van het jaar komt alweer aardig in zicht. Om het 

nieuwe jaar feestelijk in te luiden willen wij u  graag  

uitnodigen voor onze Nieuwjaarsborrel Bingo.  

 

 

 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 2023 vanaf 19.30 uur in wijkgebouw De Terp. 

Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u eerst met collega’s, familie,  

vrienden en buurtgenoten het glas heffen op het nieuwe jaar en even gezellig bijpraten.  

 

Deze avond starten wij rond 20.15 uur met de Bingo.  

Wie weet gaat u er deze avond vandoor met een van de vele leuke prijzen! 

Kaarten 10 euro voor 5 ronden. 

De eerste consumptie & de borrelhapjes krijgt u natuurlijk aangeboden  

door de buurtvereniging! 

        Wij hopen op uw komst! 

“NIEUWJAARSBORREL BINGO”   

mailto:activiteiten@bv-arkens.nl
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Sinterklaasactie Mienskipplak Fugelflecht 
We bieden alle buurtbewoners de mogelijkheid om sinterklaaslekkernij te kopen via  buurtvereniging Arkens.  
Een deel van deze opbrengst is ten behoeve voor  het Mienskipplak. Dus voel u vrij 
om deze actie kenbaar te maken bij familie, vrienden en/of andere Franekers.  
Wij hebben ook een verkoop app waar u gebruik van kan maken. Zo hopen wij op 
een hoge opbrengst en een lekker Sinterklaasviering. 

 
Voor meer informatie over producten, verkoop app en/of de bestelling  
doorgegeven dan kan dat via de mail. penningmeester@bv-arkens.nl / 0646335628  
Richard Groeneveld . Ook kunt u een bestelling doen via deze QR code of het  
bestelformulier op de volgende blz. Tevens staan de allergie / product info op onze 
website.  
 
 
                

 

BESTELLING: inleveren voor 19 november 2022 via bestel formulier 
(brievenbus wijkgebouw de Terp, C.F Engelhardtstraat 28)  
Bestellen via mail of QR code is ook mogelijk. 
 
LEVERING: kunt u 29 november 2022 ophalen in  
wijkgebouw de Terp 19:30 tot 20:30 uur.  
 

Flessenactie  

Zoals vele al weten 
staat er geruime tijd al 
een mooie bak voor de 
lege statiegeld flessen 
bij de Terp.  
Bedankt voor u steun 
 

Nieuw: u kunt nu ook de 
flessen bij AH inleveren en 
dan het statiegeld bedrag, 
beschikbaar stellen voor   
het Mienskipplak.  

mailto:penningmeester@bv-arkens.nl
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    Actie is verlengd  
 
   Loopt tot 16-11-22 
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 Sinterklaasactie Mienskipplak Fûgelflecht 
Bestellijst  

 
Naam—adres  tel: 

 
 
 
e-mail:  

  Aantal: product   

1   Appelkruimeltaart  350 gram a €3,00 

2   Banketstaaf  250 gram a €3,00 

3   Appeltaart  650 gram (koelproduct) a €5,00 

4   
Chocolade figuren  170 gram in een luxe bakje a €4,50 

5   Chocolade Kruidnoten  200 gram a €2,50 

6 
  

Delfts blauw stroopwafelblik 
a €3,00 

  

7   Gevuld speculaas  2 stuks a €3,50 

8   Gevulde speculaastaart  350 gram a €3,50 

9   Jute zak  30x40 cm a €0,65 

10   Krakelingen  6 stuks a €3,00 

11   Kruidcake  400 gram €3,00 

12   Kruidnoten 300 gram €1,99 

13   Natte cake  800 gram a €4,00 

14   Speculaas brokken  3 stuks a €3,50 

15   Speculaas molens  17 stuks a €3,50 

16   Speculaaspop  500 gram a €6,00 

17   Stroopwafels  10 stuks a €3,00 

18   Suikerbrood  800 gram a €4,00 

19   Taai brokken  250 gram a €2,50 

20   Speculaaspop  250 gram a €3,50 

     

A   Jute zak met strooigoed                             €11,50 

   1x chocolade figuren, 1x chocolade kruidnoten, 1x kruidnoten, 

  
 

1x taai brokken en 1x jute 
zak. 

  

B   Arkens  voordeel pakket                           €12,50 

  
  1x appeltaart, 1x suikerbrood, 2x gevulde speculaas en 1x jute zak. 

C   Speculaas tas voordeeltas                          €9,00 

   3 brokken speculaas, stuk gevuld speculaas met amandelspijs, 

    pak speculaasmolens, zak kruidnootjes buurtbakker Sijtse Sijtsma. 
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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 kom je ook?. 

 

Het is bijna weer zover.  
De sint komt weer in het land. 

De Pieten willen er ook dit jaar  
natuurlijk weer een feestje van  
maken.  

Zo ook in de Terp.  
Zaterdag 26 November is er een Pietendisco van 19:00  tot 21:00 

Ook deze avond kunnen de schoentjes gebracht worden met  
onderstaand briefje. * 
 
Deze worden Zaterdagochtend 3 December teruggebracht  
door onze Pieten. 
Je kunt bezoek van de pieten verwachten tussen 10.00 en 14.00 uur.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam kind …………………………………..  

Adres ………………………………………. 

Leeftijd …………………………………….. 
 
Jongen/ Meisje/ Algemeen  cadeau 
Meerdere kinderen in het gezin?    Ja/Nee  
(doorhalen wat niet van toepassing is.) 

 
In ieder schoentje  een briefje met gegevens stoppen,  
anders raakt piet de kluts kwijt.  
 
Bedankt namens de schoenpieten.  
 
 
 
 
*Indien je de schoen niet kunt brengen, stuur dan even een mailtje naar Info@bv-arkens.nl 
   o.v.v. schoen zetten.  
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