
AGENDA
in de Kempanaer

Iedere donderdagavond 
tussen 19 en 21 uur is een 
bestuurslid aanwezig voor 

info en gewoon praatje.

do. 1 nov | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 1 nov | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 1 nov | 19.00 uur
Biljartclub

za. 3 nov | 20.00-22.00 uur
BINGO 

di. 6 nov | 20.00 uur 
Voorlichtingsavond 

veiligheid

wo. 7 nov | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 8 nov | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 8 nov | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 8 nov | 19.00 uur
Biljartclub 

vr. 9 nov | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

za. 10 nov | 13.00-17.00 uur
Klaverjassen

wo. 14 nov | 19.30-21.30 uur
Handwerken 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN

Beste inwoners. Tot dusver schreef ik de inleidende stukjes van de nieuwsbrief. Dat was redelijk 
anoniem. Voortaan zet ik mijn naam er bij, maar ook anderen uit de organisatie hebben wel wat 
te vertellen. Dus wie weet van wie de volgende inleiding is. Het nieuwe bestuur is nu bijna een 
jaar bezig. Een enorme klus om de organisatie inclusief de exploitatie van ons wijkcentrum  
De Kempenaer goed op poten te zetten. Er is veel gebeurd, er is veel beweging, maar we zijn nog 
lang niet klaar. Ik hoop velen van u tijdens de jaarvergadering op 14 maart 2019 te ontmoeten, 
waar wij volledig verantwoording geven over 2018. 
Ik ben ontzettend trots op de groter wordende groep vrijwilligers die met veel inzet nog meer 
activiteiten mogelijk maken. Ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Zo’n idee was de  
hobbytentoonstelling. Twee dames hebben die opgezet. Een kort verslag kon nog net mee in 
deze brief. U bent altijd welkom in De Kempenaer. Zeker op donderdag ochtend, wanneer ook 
de meitinkers aanwezig zijn. Op donderdag avond is er altijd minstens 1 bestuurslid aanwezig. 
Voor gezelligheid, maar ook voor serieuze zaken. Kom langs en maak van uw hart geen moord-
kuil. Ik wens u een gezellige herfstmaand toe.  Wim Swart
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Voor alle inwoners van de wijk!

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER  veiligheid 

Wijkbelang Heerenveen-midden organiseert op dinsdagavond 6 november om  
20.00 uur in wijkcentrum de Kempenaer een info avond met als thema “Hoe veilig is 
onze wijk”. Onze wijkagent Johannes Bron zal met een powerpoint presentatie een beeld 
schetsen hoe het is gesteld met de veiligheid in onze wijk. Aan de hand van statistieken 
en bevindingen krijgt u een interessante presentatie. Ook wordt duidelijk uiteengezet 
hoe en waar u met uw  meldingen/klachten e.d.  terecht kunt. Regisseur verkeer  
Peter Gerrits van de gemeente Heerenveen komt ons inlichten over de verkeerssituatie 
in Heerenveen-midden. Daarbij komt ook een voorlopig resultaat van de werkgroep  
Burg. Falkenaweg aan de orde (zie vorige nieuwsbrief).

Tenslotte krijgt u voorlichting over whatsappgroepen buurtpreventie. Hierin komen de 
voor- en nadelen duidelijk aan bod. En de vraag of in onze wijk zoiets gerealiseerd kan/
moet worden. Er is voldoende  gelegenheid om vragen te stellen. Al met al belooft het 
een interessante avond te worden en we rekenen dan ook zeker op uw komst. 

VERHUUR 
De ruimten van het  
wijkcentrum zijn ook te huur. 
 
• 2 ruimten voor max. 30 pers.  
• 1 ruimte voor max. 15 pers. 
• de grote hal voor max. 100 pers. 

Voor informatie:  
dekempenaerverhuur 
@heerenveen-midden.nl.

In het nieuwe jaar
 
• Maraton Bingo
• Talentenjacht
• Jaarvergadering 14 maart
• Verhalen vertellen
• Wereld Congres
En misschien wel uw idee!!!
Iedereen is altijd welkom voor  
een praatje en wat drinken.  
U kunt rustig uw buren meenemen.



Even Voorstellen   
Menze Schaafsma
Geboren in het Groningse 
Westerkwartier (1949) ben 
ik in 1972 naar Friesland 
verhuisd. Ruim 20 jaar heb ik gewerkt in de 
forensische psychiatrie in Groningen en Assen. 
Tot aan mijn pensionering (2014) werkte ik bij 
de kinder- en jeugdpsychiatrie in Leeuwarden, 
Drachten en Sneek.  Sinds 2007 woon ik met 
mijn vrouw Jeanet in  Heerenveen-midden.  
We reizen graag en veel met de camper en 
verder houd ik me bezig met genealogie, muziek 
maken en houd ik bijen. Eind 2017 heb ik mij 
tot het bestuur aangemeld bij het toen nog 
zogenaamde wijkplatform. Inmiddels ben ik 
secretaris van Wijkbelang Heerenveen-midden 
en ben ik in contact gekomen met een groep 
enthousiaste mensen. Ik ervaar het als fijn om 
mee te werken aan verdere ontwikkelingen van 
het wijkcentrum De Kempenaer en te streven 
naar een verdere vergroting  van het welzijn  
van alle inwoners van deze mooie wijk. 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN

4 MATCHES BIJ HART VOOR HEERENVEEN
Hart voor Heerenveen heeft vandaag weer het gratis evenement Meet & Match  
gehouden in het Posthuis Theater. De opbrengst dit jaar aan economische waarde  
bedroeg 91.575 euro.

do. 15 nov | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 15 nov | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 15 nov | 19.00 uur
Biljartclub

wo.21 nov | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 22 nov | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 22 nov | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 22 nov | 19.00 uur
Biljartclub

vr. 23 okt Sinterklaasdisco
groep 1-4  19.00-20.00 uur
groep 5-8  20.15-21.30 uur

za. 24 nov | 14.00 uur
Sinterklaasmiddag  

(Saskia) 

wo.28 nov | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 29 nov | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 29 nov | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 29 nov | 19.00 uur
Biljartclub

vr. 30 nov | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken
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COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van 

Wijkbelang Heerenveen-midden. 

www.wijkheerenveenmidden.nl         

bestuur@heerenveen-midden.nl 

dekempenaerverhuur@heerenveen- 

midden.nl

Wijkcentrum De Kempenaer
Dr. Wumkeslaan 4, 
8442 EM Heerenveen
MOBIEL  06-55 21 75 83

NUTTIGE INFORMATIE
Tel. wijkbeheer 0513 - 617 784
www.buurtverenigingsaskia.nl
Lid worden: 06-13 76 05 40
www.we-helpen.nl

Ook wijkbelang Heerenveen was er bij. 
Wij kregen 4 matches:
• Buro Hagelslag geeft advies over  
de inrichting van wijkcentrum  
De Kempenaer.
• Ingmar Bouma van MTH gaat  
adviseren bij het opzetten van de  
structuur van de boekhouding.
• Lieke Bakker van Studio eLBee gaat  
10x per jaar de aangeleverde tekst  
voor de nieuwsbrieven opmaken.
• Arthur Scholtmeijer gaat meekijken  
naar de juridische structuur rond het  
wijkbelang en het wijkcentrum.
• Royal Smilde Bakery stelt gratis  
banketstaven ter beschikking voor de 
vrijwilligers.


