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1 Januari 2023 

 
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) 
 
Het nieuwe jaar is ondertussen alweer van start gegaan. Het is wat aan 
de late kant maar wij willen u als bestuur toch nog de beste wensen over-
brengen voor 2023! 
Wij gaan een druk jaar maar tegemoet.  
De voorbereidingen voor het buurtfeest ter ere van het 50 - jarig bestaan 
van de buurtvereniging. De eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld 
om te komen helpen tijdens het feest. Binnenkort zullen zij een  
uitnodiging ontvangen om met elkaar om de tafel te gaan. Maar extra 
handen en ideeën zijn natuurlijk meer dan welkom, lijkt het u ook leuk 
om ook mee te denken en/of te helpen laat het ons dan weten!  
 
Daarnaast zijn wij druk met ‘It Mienskip plak’, de ontmoetingsplek op het 
terrein van de voormalige OBS De Fûgelflecht. Er zijn en worden fondsen/ 
bedrijven aangeschreven en ludieke acties bedacht om geld te genereren 
voor dit mooie project. Inmiddels hebben wij een mooi startbedrag bij 
elkaar, maar doormiddel van o.a. een veiling, de poeisz sponsoractie en 
lege flessenacties willen wij proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
krijgen om het project te kunnen financieren. Het project wordt ook door 
de gemeente Waadhoeke omarmt en hebben middels correspondentie 
aangegeven, citaat: “Deze speelvoorzieningen voorzien in een behoefte 
in onze gemeente, nu en in de toekomst, gezien de verschillende doel-
groepen die worden bediend na realisatie van het speelterrein.” 
 
Als laatste willen wij nog even uw aandacht vragen voor het project 
buurtbank. Nadat bank is verplaatst naar de berging van De Terp wordt er 
door een vaste groep vrijwilligers hard gewerkt om de mozaïek bank klaar 
te krijgen. Een immense klus, maar het resultaat is nu al prachtig!  
De bank zal te zijner tijd een prominente plek krijgen op het Mienskip 
plak. Verderop in deze Arkens Post leest u meer over de voorgang van dit 
project. 
 
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens bij de komende activiteiten 
                                                                                                                       

                                                                 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. 
 

Ra ra ... 
 
Wat staat er?  
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 Agenda  

Kopij volgende Arkens Post inleveren  
vóór   

 vrijdag 17 maart  2023 

ACTIVITEIT DAG DATA TIJD 
darten com.  dinsdag  31-jan 20.00 

klankschalen* donderdag 9-feb 20.00 

klaverjassen maandag 13-feb 19.30 

shuffelboard dinsdag  14-feb 10.00 

sjoelen/rec. Darten  donderdag 16-feb 20.00 

spirituele avond * vrijdag  17-feb 20.00 

superveiling  zaterdag 18-feb 15.30 

koffieochtend dinsdag  21-feb 10.00 

klaverjassen maandag 27-feb 19.30 

oudpapier  maandag 27-feb  

shuffelboard dinsdag  28-feb 10.00 

darten com.  dinsdag  28-feb 20.00 

koffieochtend dinsdag  7-mrt 10.00 

NL-Doet  zaterdag 11-mrt 8.00/12.00 

klaverjassen maandag 13-mrt 19.30 

shuffelboard dinsdag  14-mrt 10.00 

sjoelen/rec. Darten  donderdag 16-mrt 20.00 

kinder bingo zaterdag 18-mrt 15.00 

superbingo  zaterdag 18-mrt 19.15 

shuffelboard dinsdag  21-mrt 10.00 

klaverjassen maandag 27-mrt 19.30 

oudpapier  maandag 27-mrt  

shuffelboard dinsdag  28-mrt 10.00 

koffieochtend dinsdag  4-apr 10.00 

paas klaverjassen  vrijdag  7-apr ? 
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 Oud papier opbrengst 

 
 

       Coördinatoren: 

Activiteitencommissie                                vacant 

Kaatscommissie:                                            vacant    

Jeugdcommissie:                                  vacant 
Bezorging AP:  Mathijs Westra   J van Duurenstraat 12   394262 
Website beheer                 Jochum  Prins                                cammingastraat 39                                  06-12448462 
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  
       

  2020 2021 2022 

jan 8.780 4.860 6.000 

feb 5.820 3.620 4.860 

mrt 4.680 4.200 5.000 

apr 5.250 6.460 4.240 

mei 5.340 4.780 5.000 

jun 4.640 6.000 4.780 

jul 4.700 5.540 4.160 

aug 3.660 4120 3.320 

sept 5.100 5860 4.680 

okt 4.900 5140 4.940 

nov 5.420 5420   

dec 8.020 7420   

Totaal 66.310 63.420 37.360 

Tige Tank 
Bedankt  
Thank you 
Merci 
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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 

Informatieborden 
Zoals u gewend bent kunt u op de informatieborden langs de wegen in het Schalsumerplan de komende activiteiten 
lezen. Helaas zijn deze borden niet altijd goed te lezen en niet bestendig tegen de regen. Als proef hangen er bij 
buurtgebouw De Terp en op het bord bij binnenkomst van de wijk nieuwe informatiekastjes. Als dit voldoet dan 
komen deze kastjes vanaf volgende maand door de wijk te hangen. 
 
Collectes 
De komende periode zullen er weer een aantal collectes worden  
gelopen in het    Schalsumerplan en omgeving.                    Jantje Beton  Gehandicaptensport 
                          
Poiesz jeugdsponsoractie 
Mooi nieuws! Als buurtvereniging zijn wij ingeloot om deel te mogen 
nemen aan de jeugdsponsoractie bij de Poiesz aan de Julianastraat 1 in Franeker t.b.v. het 
lopende project It Mienskip plak! Tijdens deze actie krijgt u bij besteding van elke 10 euro 
een sponsormunt welke u mag doneren in de Plexiglaspijpen aan het project It Mienskip 
plak BV. Arkens.  Heeft u munten en kunt/wilt u ze niet kwijt op deze locatie,  
geen probleem!  
U mag de munten ook doneren in de brievenbus van buurthuis De Terp dan zorgen wij dat 
ze op je juiste bestemming komen. De actie start op 13 februari as. en duurt 8 weken.  
Wij hopen dat wij op hun hulp kunnen rekenen, alvast bedankt! 
 
Lege Flessen 
Heeft u lege statiegeldflessen? Deze kunt u nog altijd kwijt bij de Albert Heijn, onder de knop It Mienskip plak BV. 
Arkens. Ook deze opbrengst komt ten goede aan het project! Maar u kunt u flessen natuurlijk ook  
altijd kwijt in de flessenbak voor buurthuis De Terp. 
 
Donatie 
Onlangs werden wij verrast door een donatie van maar liefst 250,- euro voor It Mienskip plak door  
Buwalda Multi service. Heel hartelijk bedankt!  

 
 

Update Buurtfeest 50- jarig bestaan buurtvereniging Arkens 
Zoals u in de vorige Arkens Post heeft kunnen lezen zijn de voorbe-
reidingen m.b.t. het buurtfeest van 2023 volop in gang gezet.. 
een kleine up-date. Wat staat vast? 
Vrijdagavond 15 juli,  De officiële opening 
 
De band BIG MACK voor komt spelen! Een gezellige, enthousiaste 
en eigentijdse band met een breed scala aan muziek.  We zoeken nog steeds mensen die zich willen inzetten.  
 
Zaterdag 16 juli 
Zijn er in de ochtend tal van kinderactiviteiten, springkussens en je kan je laten schminken.. 
In de middag is er een grote pub quiz 
Muziek ontbreekt natuurlijk ook deze avond niet….wie komen er spelen? U leest het in de volgende Arkens Post   
 

Wij houden u op de hoogte… 
 
Nl-doet 11 maart  
De laatste pagina geeft weer welke taak we graag zouden willen uitvoeren op deze dag.  
Maar er blijven ook nog steeds taken liggen, wie komt ons ondersteunen. Elke hulp en ondersteuning zijn we  
dankbaar voor.  Tot dan?  
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Data oudpapier 2023  
 
2 januari  
30  januari  
27 februari 
27    maart 
24    april 
22 mei 
19   juni 
17 juli 
14 augustus 
11 september 
9 oktober 
6 November 
4 december 
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 Nieuws van de ouderen coördinator  

Doordat we allemaal wat ouder worden hebben we soms wat moeite om de shuffleboard baan klaar te leggen.  
Om te kijken of het anders kan gaan we de hulp inroepen van onze klaverjassers.  
 
Als proef gaan we dus shuffleboarden op dinsdag 31 januari. Vanaf 9.45 uur is  
De Terp open en kunnen we om 10.00 starten met Shuffleboarden.  
 
 
Noteer dus de volgende data : 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart en 28 maart shuffleboard. 
Koffieochtenden zijn nu op 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april. 

                  De weg die een mozaïek bank aflegt  

Op 3 februari 2020 werden de dorpen en wijken van de gemeente Waadhoeke uitgenodigd in het AZC in  
St. Annaparochie. Ook de Skûle en bestuursleden van de Federatie van Franeker waren aanwezig.  
Buurtvereniging Arkens kreeg eveneens een uitnodiging. Veel afgevaardigden van de dorpen en wijken waren 
aanwezig die eerste avond. Zo ook buurtvereniging Arkens! In dat overleg werd verteld dat de gemeente geld 
beschikbaar had gesteld om een aantal mozaïek banken in de gemeente Waadhoeke te laten verschijnen.  
Dit om samenwerking en verbinding met elkaar in dorp of wijk te bevorderen. Wel werd er direct bij verteld dat 
je je moest realiseren dat er heel veel werk kwam kijken om zo’n bank te (laten) maken. Veel dorpen en wijken 
zijn destijds afgehaakt. Niet BV  Arkens. Daar was in een bijeenkomst o.l.v. de Skûle al een keer naar voren  
gekomen dat een herinneringsbank aan de beide scholen wel heel mooi zou zijn. Door de corona periode is er bij  
BV Arkens na levering van de bank van wel 1500 kg zwaar niets gebeurd. Pas in het voorjaar van 2022 zijn we 
gaan tekenen, in een gehuurde garage in de wijk. Maar daar was weinig ruimte en geen licht of warmte.  
Dus is in het najaar de bank verplaatst naar het buurthuis De Terp. Heel veel mozaïek steentjes zijn besteld en na 
ruim 2 jaar zijn we gestart met de bank te beplakken met mozaïek steentjes. Met een aantal buurtleden maar 
ook met een aantal jonge vrouwen uit Oekraïne. Een van de leden van de buurtvereniging was betrokken bij de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zag hoe deze mensen zich verveelden en na overleg bracht ze ze naar 
De Terp. In het begin was het moeizaam communiceren met handen, voeten en een Translater op de telefoon, 
maar ze leerden steeds meer Engels en Nederlands en konden snel en prachtig steentjes plakken.  
De bank is nog niet af maar de snelheid waarmee wij vorderen is fantastisch. Dit hadden wij niet kunnen  
bedenken toen we in 2020 besloten een herinneringsbank te gaan maken. Dat een 4-tal jonge vrouwen  
gevlucht uit Oekraïne samen met ons een prachtige bank zouden gaan maken. 
                                                             -Annelies Ruijswijk 

Let op data 
wijziging  
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 Terugblik boekenactie  
De sutelaksje faor it Fryske boek wie in Sukses! 
Der rûnen in oantal beurtgenoaten mei een kroade troach de beurt, al die blieken dat in kofferbak  
ek hiel handich wie.  
We haww in moai bedrach fan 425 euro ophelle foar it Mienskip plak.  
 
Alle minsken dy’t hjirfoar in bydrage dien ha of rûn hawwe,  
Hertelik tank allegearre.  
 
 

terugblik sinterklaas  
pietenbezoek 

Samen met zijn 2en als pieten door de buurt geweest. Wij, Joy en Julia waren gevraagd om als hulppieten door de 
buurt te gaan. De kinderen mochten hun schoentjes zetten in de terp, en onze taak was on de schoentjes terug te 
brengen, en dat hebben we gedaan met een cadeautje er bij.  
 
Wij als hulppieten lieten ook een bende achter, want hè wat is er nou 
leuker dan pepernoten gooien en ze terug te vinden in je schoenen?  
Wij vonden het een hele leuke ervaring om mee te maken,  
en een glimlach op het gezicht van een kind te zetten maakte het 
voor ons helemaal af.  
 
Wij hopen dat de kinderen enthousiast waren over de cadeautjes, en 
dat het ook een  
geslaagde dag was voor hun. 

Groetjes de Hulppieten, 
 
 
                                               Joy & Julia. 
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Kerststukje maken 15 december 2022. 
 
Donderdagavond 15 december was het weer zover, het jaarlijkse drukbezochte avondje kerststukjes maken.  Er 
waren dit jaar 25 aanmeldingen.  
Het welbekende instructie duo had weer een prachtige basis meegenomen, om weer lekker los te gaan met oa-
se en veel groen en voor deze editie hadden we als klapstuk een prachtige amaryllis die we erin konden verwer-
ken.  
 
Het groen was al snel op en daarom ging Janke gewapend met de snoeischaar naar buiten en hadden we in een 
mum van tijd weer verse aanvoer van groen.  
Het eindresultaat was weer prachtig.  
 
Na een geslaagde avond was het weer tijd om te gaan, maar dat was nog best een dingetje. Het had namelijk  
geijzeld deze avond en het was buiten spekglad. Een goede reden om nog even  
lekker na te zitten met een drankje.  Het was weer een prachtige avond met veel 
gezelligheid en plezier, dank hiervoor. 
 
Tot volgend jaar, 
Groetjes Ester vrij-van der Molen 

Terugblik Kerststukje maken  

Terugblik Kerstpakket actie   
Ook dit keer zijn weer veel reacties geweest op onze kerstpakketten actie. Allemaal mooie, bijzondere en vaak 
ontroerende verhalen. Een moeilijke keuze, uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om uit alle genomineerden 
drie namen te trekken.  Onderstaand de genomineerden die een pakket aangeboden hebben gekregen.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

           

         Susan Mulder                                           Familie van Staveren                                   Pieter Walinga  
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Zaterdag 7 januari jl. was er de mogelijkheid om de kerstbomen in te 

leveren bij de Terp. Dit was ook dit jaar weer een groot succes, er zijn 

maar liefst 154 bomen ingeleverd! Met 0.50 cent per boom en wat 

lekkers gingen de kinderen blij weer naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het genot van een drankje konden de aanwezigen eerst met familie, vrienden en buurtgenoten het glas 

heffen op het nieuwe jaar en gezellig bijpraten met gezellige muziek op de achtergrond van Acousticklick, een duo 

bestaande uit zanger/gitarist Dick Postma en zangeres Inge Teernstra. Een extra feestelijke start van dit bijzondere 

jaar in het kader van het 50 - jarig bestaan van de buurtvereniging. Om ongeveer half negen startte de Bingo,  

twee rondes gewone bingo en een ronde crazy bingo.  

Na afloop kon men nog lekker nagenieten met wederom gezellige (dans)muziek, een borrelhapje en een drankje.  

Terugblik Kerstbomenactie  

Terugblik “NIEUWJAARSBORREL BINGO”   

Actie Jantje Beton– 50% van de opbrengst   
Buiten spelen is voor ieder kind superbelangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Kinderen moeten steeds meer en 
spelen steeds minder buiten. Terwijl buiten spelen en ravotten met andere kinderen bij een club of een plek in de 
buurt juist enorm belangrijk is!  Daarom zegt Jantje Beton; 
                                                             “Stop nooit met spelen!” 
 
En dat omarmen we juist ook met ‘It Miensskip Plak’ de speel en ontmoetings-
plek voor de buurt. En voor spelen ben je nooit te oud. En daarom vragen we u, 
om namens de buurtvereniging te willen collecteren voor Jantje Beton.   
 
            50% van de opbrengst is voor onze buurtvereniging en dus voor  
                                                    ‘It Mienskip plak’.  
 
U kunt op 2 manier helpen:  
1. Online van 1 t/m 31 maart 2023  
Buitenspelen belangrijker dan ooit (digicollect.nl)   
Op de website van jantjebeton.digicollect.nl maakt u een collecte bus aan.  
2. fysiek  van 6 t/m 11 maart 2023 met collecte bus door Franeker e/o.  
     We horen graag in welke wijk of buurt u van Franeker actief wilt zijn.  
 
Voelt u er wat voor om te collecteren voor Jantje Beton?  
Neemt u dan contact op met Richard Groeneveld tel.06-46335628  
of mail naar penningmeester@bv-arkens.nl 

https://jantjebeton.digicollect.nl/
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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 

 

Reis op trillingen van  de klankschalen 

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 Zo 
 

18.00 Info@salsacluboeds.nl 

Bewogen  
bewegen 

Truus van der 
Werf   

Dans therapie 
Iedere eerste 
zaterdag van 

de mnd.  

Za 
 

 10.30 06-17887660 

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 februari  
Plaats:                     buurthuis “De Terp” 
Tijd:                        19:30 zaal open om 20:00 starten we 
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 

mailto:susan-medium@live.nl
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 Super Veiling  

 

                    Zaterdag 18 februari 

        om 15:30 

                           U bent van Harte welkom 

                      Wijkgebouw: De Terp 

 
We houden deze veiling om geld op te halen voor onze mega speeltuin/ontmoetingsplek 

die zowel voor jong als oud is. Lekker ravotten, bewegen,  of gewoon samen komen om even bij te 

kletsen.  Nu de gemeente groen licht heeft gegeven en de ontwerpen klaar zijn, is het tijd om geld op 

te halen. 

 

Wat komt er onder de hamer                                                     

 Cambuur shirt, met handtekeningen van alle spelers.              Oranje koek bakkerij Schaafsma           

 Klusjesman Marco van Haaften                                                      Verrassing Artikel Welgeschikt 

  3 originelen schetsen van Guido van Hout                                  Fitness bal 

 Knuffelen met ezels in de thee tuin in Peins                                 Minnie Mouse baan 

  Kunstwerk van Karin van Berne 

  Kinderfeestje, georganiseerd door Gastouder Alise 

  Taxi Chauffeur tot 50 km 

  Winterpakket van de Korenaar 

  Verrassing artikel van  kadowinkel Mix en 

match 

   Bon van Haarspecialist Jadi 

   Healing/Reading Susan Mulder 

   Springkussen voor 1 dag Bauke Miedema 

   Gesigneerd boek Otje en ik en de super  

   kracht van mijn axolotls 

    2 tochtstop van takkie gemaakt door Janke Werkhoven  

    Plaid gemaakt door Janke Werkhoven  

    Tuingluurder gemaakt door Nynke Salverda 

     Schoonheidsbehandeling bij Vytal Beauty en Care 
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  Spirit-U-heel Normale avond 

Zaterdag 21 januari 2023 vond in het hele land de Kern met Pit dag plaats. 

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te 
realiseren. Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- 
of buurtgenoten. Je groep bestaat dus bijvoorbeeld uit mensen die in één buurt, 
wijk of dorp wonen en er moet zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in 
de eigen omgeving. 

Ook buurtvereniging Arkens heeft deel-
genomen met het project It Mienskip 
plak, met een mooie presentatie en het 
heugelijke nieuws is dat wij door zijn 
naar de volgende ronde! 

Gaat het ons lukken… dan ontvangen 
wij het Kern met Pit predicaat en 1.000 
euro voor het project. Als trofeewinnaar ( beste project) kan je nog eens 
1.500 euro extra winnen en het project wat landelijk wordt gekozen als 
beste burgerinitiatief mag 3.000 euro mee naar huis nemen! 

Wij gaan ons best doen en houden u op de hoogte 

                    

Spirit-U-Heel 
Normale Avond 
Vrijdagavond 17 februari 

 
 Ga ik weer een spirit-u-heel-normale avond geven. 
In een ongedwongen sfeer met een lach en een traan, kunt u een boodschap krijgen van uw overleden dierbare. 
Of heeft u een levensvraag, dan kunt u daar antwoord op krijgen. 
Op deze avond mag u een foto of voorwerp meenemen van uzelf of overleden dierbare.  
Met mijn hoog gevoeligheid en mediumschap gaat ik in contact met mijn begeleiders en gidsen.  
Via hun krijg ik boodschappen door voor u van de universele liefdesenergie en of overledenen. 
 

Voor iedereen word een zielentekening gemaakt met een persoonlijke boodschap. 
 

Zaal is open vanaf 19.30u en we beginnen om 20.00u 
Entree €10,-  
Adres Engelhardstraat 28 8802ZN Franeker 
 

Opgave en info, 
Susan-medium@live.nl 
0615335553 

Kern met pit  

mailto:Susan-medium@live.nl
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              E– mail adres:                                                                                Telefoonnummer:  
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 Klaverjas Marathon  

Na een aantal jaren dat er geen klaverjas marathon kon worden gehouden was er jl. 8 januari 2023 weer een ma-
rathon. Er werd gestart om 13.00 uur, 5 keer gekaart, daarna gezamenlijk gegeten en nog 1 keer gekaart. En kon 
voor 20.00 uur de prijzen worden uitgereikt.  
Voor de inwendige mens was er een heerlijke Chinese  
maaltijd met een  heerlijke toetje toe.  
Er werd heerlijk gesmuld en men vond het zeker voor  
herhaling vatbaar. 

De uitslag was al volgt:  
De winnaar: heer J. Broersma met 10.308 punten.  
2e werd de heer T. v d Vegt met 10.080 punten. 
3e mevrouw F. Jorritsma met 10.044 punten. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde  

klaverjas marathon. 
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Kapsalon Jadi 

Knippen - verven - permanenten -  etting 

Alleen op afspraak 

 
C.F. Engelhardstraat 21, tel: 0517-395896 
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 Super Voorjaars Bingo  

Even voorstellen : 
 
Hallo iedereen, mijn naam is Daniëlle van Haaften en ik woon samen met mijn 
man Marco van Haaften en onze 2 dochters. 
Wij wonen inmiddels alweer 18 jaar in het schalsumerplan. 
 
Sinds een paar maanden mag ik de (meeste) post op facebook posten namens buurtvereniging arkens. 
Sinds een aantal dagen heeft onze buurtvereniging ook een Instagram account. 
 
Stiekem rol ik een beetje mee nu met het gezellige team vrijwilligers van de buurt! 
Ze zoeken ook nog steeds vrijwilligers! Mede omdat we dit jaar 50 jaar bestaan! 
We hebben echt meer hulp nodig dan dat er is willen we onze leuke plannen uit gaan  
voeren! 
 
Wil jij graag ook meehelpen? Leuk ! Stuur dan een mail naar : Info@bv-arkens.nl 
 
Verder hoop ik jullie nog lange tijd op de hoogte te mogen houden viaFacebook/ 
Instagram. En hoop ik jullie te treffen bij 1 van onze activiteiten in de Terp.  
 

Met vriendelijke groet,  

Danielle van Haaften.  

 

  Zaterdag 18 Maart 
               Inloop 19:00 
                  Start 19:15 

  
We spelen 10 rondes voor 15 euro!  

 
Het zullen mooie prijzen zijn, deze zullen we in de loop 

van de weken aan u voorstellen op facebook en    
              Instagram  

    Uit de buurt:  

Ik geef de pen door 
aan?  
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Gezellig kom je ook?. 

 
        Kinderbingo 
 
      Zaterdag 18 Maart 
 
Inloop 14: 45 
Start 15: 00 tot +/- 16: 30 

 
           Kosten 6 euro. Inclusief een patatje na de Bingo 

                              Bloembollen  
 
Zo komen bijna uit de grond maar kun je nu niet 
wachten. Koop dan samen met je vader of moeder 
een paar mooie voorjaars bolletjes.  
Je kunt ze natuurlijk in een mooi potje stoppen en 
wachten totdat de bloemen tevoorschijn komen.  
 
Maar wat misschien ook leuk is om te doen is, de 
bloembol  te omwikkelen met een mooie kleur wol 
of juist stoer touw of een jasje met kranten of een 
mooi kleur papier.  
 
1.  knip een beetje de wortels onder de bol vandaan 
zodat deze rechtop kan blijven staan.  
2. Nu ga je met de kleur die je wenst, de bol  
omwikkelen met wol/touw/papier enz.  
Het begin en uiteinde lijm je even vast.  
3. Zet nu de bol op een mooi schaaltje en het mooiste 
is dat er wat meerdere bollen naast elkaar staan.  
4. Geef zo nu en dan een heel klein beetje water.  
5. geniet van je mooie bloemen.  
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ps. Er wordt op je gelet, de bak staat nu voor de camera’s , dus ziet u onregelmatigheden,  
spreek de persoon(en) er op aan. ! Samen maken we de buurt veilig. 

In de vorige Arkens posten hebben we er al aandacht voor gevraagd, de Crowfunding Samen voor de Buurt.  
Deze actie liep van 21 september tot 16 november j.l. Hier kon gedoneerd worden.  
 
Ook kon je hiermee een beloning winnen. Zoals een boeket van Welgeschikt, autowasbon van autowascentrum 
Dijkstra Franeker, overheerlijke taart van Schaafsma, snackbon van Pepe en De Bikker, vaar tegoed bon van anne-
ke’s theetuin en botenverhuur, dinerbon van de Poort van Franeker, en 50 Grote clubactie loten.  
 
Op de meeste beloningen is gereageerd en hebben we kunnen uitreiken. Hiervan is een mooie compilatie ge-
maakt.  Kijk voor het filmpje op de site, samen voor de buurt. 
 
Het doel was 5000,- ophalen. Dat is ons GELUKT!!! 
Een ieder die gedoneerd heeft enorm bedankt! 

 

 

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. 
Het bedrag was  
afgelopen keer  

             60 euro  

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

Crowdfunding Samen voor de buurt 
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 It Mienskip plak  

Als je zo naar het terrein kijkt lijkt er niks te gebeuren.  
Maar achter de schermen wordt er hardt gewerkt om het 
plan It Mienskip plak te kunnen realiseren.  
 
Aller eerst allemaal hartelijk dank voor het bestellen van 
de sinterklaas lekkernijen. Daarmee zijn we financieel 
weer een stukje verder gekomen. Zoals u vast zult  
begrijpen gaat het hier om grote bedragen en zijn we er  
nog niet.  
 
Maar kleine stappen  geeft vooruit en progressie en vele  
handen licht werk.  

 
Jantje Beton collecte  
 
Er zijn collectanten nodig zeker dit jaar,  
50% van de opbrengst gaat direct naar het Mienskipplak.  
Dus heeft u tijd graag even vermelden bij Richard en in welke wijk u wilt gaan lopen. 
Het mag namelijk in heel Franeker. e/o.  Dus vraag familie, vrienden, kennissen om te 
lopen voor buurtvereniging Arkens.  

   Jeugd sponsor actie - POIESZ 
De 18de jeugd sponsor actie loopt van  
 

                maandag 13 februari tot zondag 19 april 2023.  
 
wij als buurvereniging doen ook mee om zoveel mogelijk Munten/ euro’s te 
sparen. Elke munt is geld waard! Bij elke 10 euro ontvang je een munt. Ook 
zijn er extra munten te verkrijgen bij speciale actie producten.  
 
Dus het verzoek is, gooi de munten in de juiste Koker. De onze staat bij de 
‘grote’ poeisz in Franeker. Winkel je dus bij een ander filiaal.. Stop dan je 
munten in je zak. Maar laat ze daar niet zitten.. Gooi ze in de brievenbus 
van wijkgebouw de Terp. En anders geef ze mee aan een ander.  
 
Ps. Poeisz zegels mogen ook gedoneerd worden in de brievenbus van de    
       Terp.              Ps. Doelstelling is 750 euro  

23% 

Het begin is er, en 
met de poeisz actie 

en collecte  
fonds gehadicapten 

en  
Jantje Beton 50% 
opbrengst voor de 

buurt 
Zo laten we het % 

groeien! 

Fonds gehandicaptensport collecte van 2-8 april  
 

“we zijn niet beperkt we worden beperkt” 

Zoals u misschien al weet, is It miensskip plak straks 
voor iedereen bereikbaar maar ook te gebruiken. 
Zodat sport en spel voor iedereen toegankelijk is.  
Helpt u mee te collecteren?  
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 It Mienskip plak  

Franeker, januari 2023          
                                                                               
Betreft; Donatie It’ Mienskip plak    
                                                                                                    
Geachte meneer/mevrouw, 
 

Allereerst willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij zijn het bestuur van buurt-
vereniging Arkens, een actieve buurtvereniging met een eigen buurtgebouw in het Schalsumerplan. Een wijk in het 
noordoosten van Franeker welke valt binnen de gemeente Waadhoeke. In het begin van de jaren ‘70 is begonnen 
met de bouw van de wijk, welke in de loop van de jaren uitgegroeide tot een zeer gewilde woonwijk, door de ruime 
opzet en het groene karakter. De wijk heeft tot op heden hierdoor een grote aantrekkingskracht op jong en oud. 
Na de sloop van de Openbare basisschool De Fûgelflecht eind 2018 is er een terrein vrij gekomen in het hart van de 
wijk, welke door de gemeente is bestempeld als groen, daar dit het beste past in het groene karakter van de wijk. 
Een prachtige locatie om een ontmoetingsterrein te realiseren. 
                                                                    ‘It Mienskip plak’ 

In de wijk waren op verschillende plekken speelmogelijkheden met kleine speeltoestellen. In de loop der jaren 
heeft de gemeente verschillende speeltoestellen afgekeurd en/of verwijderd. Daarvoor zijn geen nieuwe  
speeltoestellen teruggeplaatst. Er zijn dus weinig tot geen speelmogelijkheden meer voor kinderen in onze wijk. 

Doel van It Mienskip plak is om de betrokkenheid en leefbaarheid van onze wijk weer nieuw leven in te blazen. 
Waar kinderen, die nu onderverdeeld zijn onder de verschillende scholen in Franeker, weer met elkaar kunnen spe-
len. Waar jong en oud een praatje met elkaar kunnen maken, waar jongeren, volwassenen en ouderen met of zon-
der beperking, gebruik kunnen maken van buiten sport-, spel en speel voorzieningen. 
Door het natuurlijke karakter van It Mienskip plak zal de natuur met zijn flora en fauna de kans krijgen om optimaal 
te floreren. De bomen die al jarenlang hun plek hebben ingenomen op het terrein gaan we benutten en  
hergebruiken. De biodiversiteit zal worden bevorderd doormiddel van o.a. een (bloemen)pluktuin, bosschages, bo-
men, Bijen-/insectenhotel, vogelhuisjes enz.  
Om de financiering van het project rond te krijgen, is er geld nodig, veel geld. Samen met de bewoners van onze 
wijk hebben wij met verschillende acties al een prachtig startbudget bij elkaar gehaald. Daarmee zijn wij al een 
stukje op weg, maar wij hopen dat u een donatie wil doen om It Mienskip plak definitief te kunnen maken.  
Mede door uw donatie kunnen wij onze plannen op termijn omzetten in uitvoering! 
Het is natuurlijk mogelijk om via ons een factuur te ontvangen, mail uw gegevens dan naar info@bv-arkens.nl.  
Een spontane donatie mag natuurlijk ook t.b.v. It Mienskip plak 
Mienskip plak Fûgelflecht 
NL75INGB0003334500 
Buurtvereniging Arkens 
Wij hopen op een positieve reactie van uw kant, meer informatie over het project kunt u vinden op de website 
www.bv-arkens.nl, facebook maar u mag ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Buurtvereniging Arkens 

Voor de realisatie van het mooie project ‘It Mienskip plak’ hebben wij veel geld nodig. Fondsen zijn en worden aan-
geschreven en acties worden op touw gezet, maar elke euro meer die ons project extra kan ondersteunen is meer 
dan welkom! Bent u of kent u die persoon/ondernemer die dit mooie project financieel extra wil ondersteunen? 
Twijfel dan niet… lees, attendeer en/of verspreid onderstaande brief aan collega’s, vrienden of (lokale)  
ondernemers. 

Namens de initiatiefnemers ‘ It Mienskip plak’ alvast hartelijk bedankt! 

mailto:info@bv-arkens.nl
http://www.bv-arkens.nl
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Komt Hier U w  Advertentie! 

Hele pagina;  HxB 26,5cm x 

18,5cm (€ 190p/jr) 

Halve pagina;  HxB 13,0cm x 

18,5cm (€ 95 p/jr) 

Kwart pagina; HxB 13,0cm x 

9cm (€ 47,50 p/jr) 

 

Info: 06-46335628 

info@bv-arkens.nl 

mailto:info@bv-arkens.nl
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 NL Doet  

 
 

Zaterdag 11 maart   
NL doet  

 
8.00 tot 12.00  
 
wijkgebouw de Terp  
 
Welke klus staat centraal en moet gedaan worden.  
Zodat we de subsidie mogen ontvangen.  
 
Gezamenlijk onze achterwanden van onze bergingen isoleren om de warmte beter 
binnen te houden in ons wijkgebouw . Zodat de stookkosten omlaag gaan.  
Ons doel is samen met elkaar een geïsoleerde voorzet wand te maken .  
Er is timmerwerk en als dat af is moet er ook geschilderd worden . Samen maken 
we er weer een mooie actie van. Uw hulp telt u bent toch onze held.  
 

                                 #jijdoetertoe 
 
Maar ben je nu niet de timmer, schilder persoon die we zoeken.  
Ook de grote voorjaarschoonmaak van de Terp kan gedaan worden.  
Tevens zijn er altijd kleine klusjes dus heeft U even tijd die dag, kom even langs om 

de handen uit de mouwen te steken of misschien op 
een ander moment. Dan komen we graag in gesprek 
met u op die dag.  Bent u de nieuwe: 
-barman/ vrouw voor de bardiensten 
-schoonmaak vrijwilliger (1 uur per week/toerbeurt) 

-Jaarlijkse activiteit organiseren voor jong of oud.  
-onkruid wieden/ bloembak verzorging. 
-ict  die ons systeem op orde wil brengen.  
- taken rondom het organiseren en uitvoeren van 
ons 50 jarig jubileum BUURTFEEST.  
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