
AGENDA
in de Kempanaer

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

info en gewoon praatje.

3 okt | 19.30-21.30 uur
Handwerken

4 okt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

4 okt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

4 okt | 19.00 uur
Biljartclub

6 okt | 20.00-22.00 uur
BINGO 

10 okt | 19.30-21.30 uur
Handwerken

11 okt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

11 okt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

11 okt | 19.00 uur
Biljartclub 

12 okt | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

13 okt | 13.00-17.00 uur
Klaverjassen

17 okt | 19.30-21.30 uur
Handwerken 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN

Met een vliegende start zijn we het nieuwe seizoen begonnen. Het is al bijna weer 
herfst. Een periode met mooie kleuren, vaak nog mooi weer en veel gezelligheid.   
Wij dragen daar graag aan bij. Welkom bij alle activiteiten . Gezellig als u even komt 
kletsen. We doen ons uiterste best de deuren van het wijkcentrum zo vaak mogelijk 
open te hebben. In november organiseren we een thema avond over veiligheid in de 
buurt.Wat is veiligheid, samenspel burger/politie, verkeersveiligheid en buurtpreventie. 
Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten. De jaarvergadering voor alle inwoners van 
de wijk wordt gehouden op 14 maart 2019. We presenteren dan onze jaarverslagen  
en ook het financieel verslag. Wijkbelang is immers van alle inwoners.

OKT 2018

Voor alle inwoners van de wijk!

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER  dementie
Wijkbelang Heerenveen-midden organiseert op 23 oktober  een voorlichtingsavond 
over dementie. Hoe het programma er exact  komt uit te zien is bij het ter perse 
gaan van deze nieuwsbrief nog niet helemaal rond. Zeker is dat Loek Punt, 
voorzitter van Alzheimer Nederland afd. Friesland  één van de sprekers zal zijn. 
Dat opbouwwerker Angelique Uiterwijk komt vertellen over het project: wehelpen.
nl/heerenveen. Het hele programma voor deze avond komt op de website: 
wijkheerenveenmidden.nl en in de Heerenveense Courant.

VERHALEN  
VERTELLEN
Er leven heel veel verschillende 
mensen in onze wijk. Velen hebben 
wel wat te vertellen. En veel mee 
gemaakt. Zelf vinden we dat vaak 
niet interessant. We starten een 
project waarin we u uitnodigen uw 
verhaal of iets bijzonders uit uw 
leven te vertellen. Doet u mee? 
Het materiaal wordt verzameld en 
dan kijken we met elkaar hoe we 
dat kunnen presenteren aan de 
hele wijk. Ook jongeren hebben 
vaak bijzondere verhalen, waar de 
ouderen niets van weten.  
Dus de uitnodiging is voor jong  
en oud. Uw reactie graag naar 
 bestuur@heerenveen-midden.nl. 

OVERIGE ACTIVITEITEN
di 2 okt | 11.00-12.00 uur Buurtlunch  
in Groovy Tosti, Lindegracht (eigen rek.)
za 6 okt | Viswedstrijd jeugd (Saskia)
za 20 okt | gezinsbingo (Saskia)

Hobbytentoonstelling
in de Kempenaer  op 20 oktober 
2018  van 13.00 – 17.00 uur.  
Kom naar deze gezellige activiteit. 
Wie weet ontdekt u ook voor uzelf 
nieuwe mogelijkheden.

U kunt zich nog steeds opgeven voor 
deelname aan de hobbytentoonstel-
ling. Als u uw hobby wilt tentoonstel-
len of er over wilt vertellen, het kan 
allemaal. Zowel deelname als bezoek 
is gratis.

AANMELDEN Jennie Zwolle  
TEL 06 11025358  
E-MAIL jennie1949zwolle@gmail.com

16 september: Walk of peace



Even Voorstellen
Ik ben Hans van Rijs en woon in de Antillen-
straat. Ik ben 46 Jaar oud. Ik ben werkzaam in 
mijn eigen zaak, een tuincentrum in Rottum. 
Het centrum heb ik overgenomen van mijn 
vader. Ik ben vrijwilliger bij de EHBO vereni- 
ging in Heerenveen, waarbij ik af en toe 
een dienst draai bij diverse uiteenlopende 
evenementen. Verder ben ik ook bestuurs- 
lid van de ijswegencentrale in Heerenveen  
en bestuurslid van de 
buurtvereniging 
Saskia en natuur-
lijk bestuurslid 
van Wijkbelang 
Heerenveen-
midden.

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN

WERKGROEP BURG. FALKENAWEG
Deze werkgroep heeft als doel om de Burg. Falkenaweg, vanaf de  
Koornbeursweg tot aan de Rottumerweg, te verfraaien en veiliger te maken.

18 okt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

18 okt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

18 okt | 19.00 uur
Biljartclub

19 okt | Kinderdisco
groep 1-4  19.00-20.00 uur
groep 5-8  20.15-21.30 uur

20 okt | 13.00 - 17.00 uur
Hobby info beurs  

(Saskia) 

23 okt. | 20.00 uur
voorlichtingsavond  

dementie

24 okt | 19.30-21.30 uur
Handwerken

25 okt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen

gezellig, praatje, spelletje

25 okt | 10.00-11.00 uur
Inloopspreekuur  

meitinkers

25 okt | 19.00 uur
Biljartclub

26 okt | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

31 okt | 19.30-21.30 uur
Handwerken
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COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van 

Wijkbelang Heerenveen-midden. 

www.wijkheerenveen-midden.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

Huidige knelpunten:
Te weinig oversteekplaatsen, gevaar-
lijke kruising met Jan Mankeslaan en 
Mr. H. Binnertsstraat, te hard rijdend 
verkeer en verkeersdrukte, geluids- 
en fijnstof overlast, slechte kwaliteit 
parallelwegen en trottoirs, mogelijk 
vervallen aansluiting Rembrandtlaan 
op Burg. Falkenaweg.
 
Onze verbetervoorstellen:
Meer oversteekplaatsen, fietsen aan 
beide kanten 2-richtingsverkeer, 
hoofdrijbaan (optisch) smaller  
maken en inhalen onmogelijk maken 
door middenberm/drempel, totale 
inrichting homogener, het is nu een 
allegaartje, waarbij zoveel mogelijk 
tussen de bomen i.p.v. op de parallel-

weg wordt geparkeerd (zonder dat  
er bomen voor moeten wijken), voor-
beeld van zo’n inrichting: Julianalaan 
in Leeuwarden, nieuw ontwerp roton-
des Rottumerweg en Koornbeursweg, 
verminderen verkeersdrukte, verbod 
vrachtverkeer m.u.v. bestemmings-
verkeer. 
 
Dit najaar gaan we, samen met  
ondersteuning van een verkeersdes-
kundige, de plannen verder uitwerken. 
Heb je vragen of ideeën, dan kun je 
altijd contact opnemen via email: 
t.voolstra@chello.nl .

Op 6 november komt deze pro- 
blematiek ook aan de orde tijdens  
de thema avond over veiligheid. 

do 11 okt | tussen 19.00-21.00 uur
vr 19 okt | tussen 9.00-11.00 uur
in de Kempenaer € 20,- p.p.
> aanmelden via 06-828 770 76

STOELMASSAGE  
Een massage (in kleding EN zonder olie) 
van 20 min. en effectief werkt op je  
welbevinden. Door Henk de Wit.


