
AGENDA
in de Kempanaer

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

info en gewoon praatje.

1 sept | 20.00-22.00 uur
BINGO 

5 sept | 19.30-21.30 uur
Handwerken

6 sept | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

6 sept | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

6 sept | 19.00 uur
Biljartclub 

8 sept | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen

12 sept | 19.30-21.30 uur
Handwerken

13 sept | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

13 sept | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

13 sept | 19.00 uur
Biljartclub 

14 sept | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

16 sept | start 14.30 uur
Walk of peace

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN

Het bestuur van Wijkbelang Heerenveen-midden presenteert u met trots de nieuws-
brief van september. De start van het nieuwe seizoen. Het afgelopen half jaar hebben 
we hard gewerkt aan de nieuwe opzet van Wijkbelang en Wijkcentrum De Kempenaer. 
Dat is het huis van onze wijk. Een huis voor iedereen uit de wijk en waar ook u gebruik 
van kunt maken. We zijn er voor alle inwoners en horen ook graag wat u verwacht.  
In deze nieuwsbrief de agenda van september, maar ook een overzicht van activiteiten 
die gepland zijn. Hebt u zin aan een activiteit, maar staat die er niet bij?  Meld het ons 
en wie weet is het te realiseren. 
We zijn ook heel blij met de samenwerking met buurtvereniging Saskia en met vele 
andere organisaties die verenigd zijn in het overleg SiM ( Samen in Midden).

SEPT 2018

Voor alle inwoners van de wijk!

Plannen  Heerenveen-midden 

Gepland voor de komende maanden  
zijn een vervolg op de informatie 
avond van juni, een informatie avond 
overveiligheid en preventie samen met 
de wijkagent, een hobbytentoonstelling.  
Mogelijk ook een marathon bingo, 
talentenshow voor de jeugd, informatie 
avond over o.a. Alzheimer, een ruilbeurs/
markt. Houd de agenda in de gaten en 
ook de website:  
www.wijkheerenveen-midden.nl.

In het voorjaar wordt de jaarvergadering 
gehouden, waarin het bestuur verant-
woording aflegt over het afgelopen jaar 
en over de financiën. Voor dat laatste 
zoeken we een kascommissie van 
minimaal 2 pers. die in januari/februari 
2019 de boeken gaat controleren.  
U kunt zich aanmelden via  
bestuur@heerenveen-midden.nl.

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!
Wie komt ons enthousiaste 
team versterken? 
- Wij zoeken 2 of 3 mensen  
 voor de kascommissie
- Onze keukenbrigade kan ook  
 nog wat versterking gebruiken.  
 Zeker een kok voor de vrijdag 
 avonden. Maar ook voor  
 lunches en speciale avonden.
- Gastvrouw/ gastheer alg.
- Barmedewerkers
- Schoonmaak
- Administratie
- Boekhouder / kenner van Excel

U kunt zo veel of weinig tijd 
als u past besteden. In overleg 
natuurlijk. Aanmelden via  
mail of telefoon.



Even Voorstellen
Stoffel Holkema 
Ben geboren in 1946 te Delfstrahuizen. Heb van 1964 tot 1969 gewerkt in 
automobiel garage in Hilversum. Ben getrouwd en verhuisd naar Balk en als 
monteur bij de firma Zuid West Hoek gewerkt. Ook nog als hobby bij de vrijwil-
lige brandweer. In Balk hebben we 16 jaar gewoond en hebben we twee kinderen 
gekregen. In 1985 zijn we verhuisd naar Nieuweschoot en daar heb ik ook als 
monteur in de werkplaats van toen nog de FRAM,  nu al jaren ARRIVA, 
gewerkt. In deze periode ben ik penningmeester geweest van de  
centrale personeelsvereniging en dorpsbelang. De laatste dertien jaar  
als chauffeur na het sluiten van de werkplaats. Nu vier jaar geleden 
verhuisd naar Heerenveen-midden. Tijdens de laatste jaarvergadering 
van het  wijkplatform hoorde ik dat ze dringend nieuwe bestuursleden 
nodig hadden. Hier over nagedacht en nu als tweede penningmeester in  
het bestuur van wijkbelang Heerenveen-midden.
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AGENDA ACTIVITEITEN
Naast de gebruikelijke activiteiten is er op 22 september Nationale burendag.  
Op 20 oktober van 13-17 uur een hobby tentoonstelling (zie elders in deze 
brief). Op 23 maart is de jaarlijkse opschoondag. Dan gaan we met zijn allen de 
wijk weer schoon maken van alle afval. Hoe meer mensen meedoen, hoe scho-
ner onze wijk. De andere plannen zijn nog niet ingedeeld. Houd de agenda in de 
nieuwsbrieven en op de website in de gaten. Op de website treft u de volledige 
jaaragenda, die regelmatig wordt aangevuld.

19 sept | 19.30-21.30 uur
Handwerken 

20 sept | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

20 sept | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

20 sept | 19.00 uur
Biljartclub

21 sept Kinderdisco
groep 1-4  19.00-20.00 uur
groep 5-8  20.15-21.30 uur

zaterdag 22 september
Nationale Burendag 

23 sept. | 14.00 uur
Fietstocht (Saskia)

26 sept | 19.30-21.30 uur
Handwerken

27 sept | 9.00-12.00 uur
Bakje doen

gezellig, praatje, spelletje

27 sept | 10.00-11.00 uur
Inloopspreekuur  

meitinkers

28 sept | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

SEPT 2018

De Meitinkers  
van Heerenveen-midden 

Als u vragen hebt over wonen, welzijn, 
zorg of meedoen in de samenleving, 
dan kunt u bij een meitinker terecht. 
Iedere wijk en ieder dorp heeft een 
vaste meitinker. De meitinker zoekt 
samen met u naar een oplossing 
van uw probleem. Voor ‘Heerenveen 
Midden’ zijn wij  met veel plezier als 
meitinker aan het werk. Tevens kunt u 
onze collega Saskia Linders treffen, zij 
is regelmatig met ons actief in de wijk.
Kunt u een probleem zelf oplossen? 
Bijvoorbeeld met hulp van familie, 
buren of vrijwilligers? 

Ook daarbij kunnen wij u helpen. 
Maar als dat nodig is, kunnen wij ook 
zelf een oplossing regelen. 
Wij schrikken niet van grote kwesties  
en staan ook klaar bij kleine problemen. 
Wij zoeken samen met u naar een 
oplossing. U kunt ons bereiken op: 
(0513) 61 77 64 of 
woonservicezone4@heerenveen.nl.

 Bijkomend houden wij iedere   
 donderdagochtend van  
 10.00–11.00 uur inloopspreekuur  
 in de Kempenaer.

 Marja Hijma  Natasja Dontje Saskia Linders



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

5 okt | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

OKT 2018

Open monumentendag  
Op 8 september stelt het wijkcentrum  
de Kempenaer haar deuren open  
van 13.00 tot 17.00 uur.

De Kempenaer is sinds 2015 een 
gemeente monument. Die dag zijn er 
wat foto’s te zien en men kan er binnen 
kijken. Ook zal er die dag een verwijzing 
zijn naar de Le Roy tuin. Laat U 
verassen en komt kijken naar ons mooie 
wijkcentrum. Om vast in te lezen over 
de geschiedenis van de Kempenaer kunt 
u de website www.heerenveenmidden.
nl bezoeken.    -  Mieke Nijland  - 
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Wehelpen Heerenveen
Wehelpen Heerenveen wordt mede 
mogelijk gemaakt door Gemeente 
Heerenveen en Caleidoscoop. Met 
wehelpen.nl stimuleren ze deelname 
aan de samenleving en de eigen regie 
van mensen.

Ook in De Kempenaer een balie. 
Hier kunt u ook met uw vragen terecht.

Op zondagmiddag 16 september  wordt in 
het kader van de Vredesweek de eerste Walk 
of Peace in Heerenveen georganiseerd door 
de Ambassade van Vrede Heerenveen in 
samenwerking met de Raad van Kerken. 

Deze start om 15.00 uur met een inloop vanaf  
14.30 uur bij het wijkcentrum de Kempenaer.  
De deelnemers aan de wandeling kunnen daar 
(gratis) een kopje koffie of thee drinken. Wethouder 
Jelle Zoetendal  houdt om 15.00 uur een korte 
toespraak. Om ca. 17.00 uur eindigt de wandeling 
weer bij de Kempenaer waar men wat kan napraten 
en (voor eigen rekening) nog wat kan drinken.
Een Walk of Peace is een wandeling langs  
gedenkplaatsen die een relatie hebben met Vrede 
of Vrijheid. Een wandeling waarin mensen, jong 
en oud, vanuit verschillende achtergronden elkaar 
ontmoeten. Mensen die tegelijk anders én hetzelfde 
zijn. Mensen vanuit verschillende culturen, waarbij 
aandacht is voor elkaar in ontmoeting, gesprek, oude 
en nieuwe rituelen. 
Thema dit jaar is:  Allemaal Wereldburgers.
De route met een lengte van een kleine 5 km loopt 
langs de volgende gedenkplaatsen waar iemand 
aanwezig is om daarover te vertellen.
De Kempenaer Vluchtelingenwerk, Sieger van der 
Laanstraat, Bouwe van Ensstraat, Turkse moskee, 
Gevangenis en Crackstate, voormalige Joodse 
Synagoge, Monument van Maasdijkstraat,  
de Vermaning en de Indië plaquette.



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
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Op 10 augustus waren 2 bestuursleden op uitnodiging van de gemeente te gast bij de Gerben van Manen. 
Geweldige ervaring. Heerenveen behaalde een mooie 2e plaats.

Jennie Zwolle  tel. 06-110 253 58


