
AGENDA
in de Kempanaer

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

info en gewoon praatje.

wo. 2 jan | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 3 jan | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 3 jan | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 3 jan | 19.00 uur
Biljartclub

za. 5 jan | 20.00-22.00 uur
BINGO

zo. 6 jan | vanaf 15.00uur
Nieuwjaarsinstuif

wo. 9 jan | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 10 jan | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 10 jan | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 10 jan | 19.00 uur
Biljartclub

vr. 11 jan | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken 

vr. 11 jan | 20.00 uur
Vrijwilligersavond

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN JAN 2019

Voor alle inwoners van de wijk!

NIEUWJAARS-
INSTUIF

Het bestuur van Wijkbelang  
Heerenveen-midden en de beheer-
ders van Wijkcentrum de Kem-
penaer nodigen u allen uit om ons, 
de vrijwilligers en uw wijkgenoten 
een goed en gezond 2019  
te wensen. Op zondag 6 januari 
vanaf 15.00 uur in wijkcentrum  
De Kempenaer onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Hoe waren de  ACTIVITEITEN

Omgevingsvisie  

Op 22 november 2018 bezochten een 
tweetal bestuursleden een door de 
gemeente Heerenveen georganiseerde 
avond betreffende de omgevingsvisie. 

Een Omgevingsvisie is een langeter-
mijnvisie van de gemeenteraad op 
de leefomgeving. Er staan gewenste 
ontwikkelingen en ambities in. In de 
visie wordt vastgelegd  wat nodig is om 
de leefomgeving te ontwikkelen en in 
te richten. Het gaat over alle terreinen 
van de leefomgeving, zoals verkeer en 
vervoer, water, milieu, natuur, gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, land-
bouw en cultureel erfgoed. Zo kunnen 
in een vroeg stadium mogelijk strijdige 
of juist bij elkaar horende ontwikke- 
lingen met elkaar in verband worden 
gebracht. De gemeente Heerenveen 
wil vanaf 2019 samen met de bewo-
ners aan de slag met de Omgevings- 
visie. De dialogen zullen in zes deelge-
bieden plaatsvinden zo is er voldoende 
aandacht voor specifieke problemen 
en kansen ook in onze wijk. 

We willen graag wijkbewoners uitno-
digen om aan de gesprekken met de 
gemeente deel te nemen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
bestuur@heerenveen-midden.nl  of  
bij het wijkcentrum De Kempenaer.

VOOR HEEL HEERENVEEN-MIDDEN  
Tijdens de infoavond “Hoe veilig is onze 
wijk” is er al enige uitleg gegeven over 
WhatsApp buurtpreventie. Wijkbelang 
wil  graag  in de hele wijk buurtpreven-
tie. De gemeente  Heerenveen en politie 
werken hier graag aan mee. In onze wijk 
zijn al in enkele straten WhatsApp groe-
pen actief. Maar er zijn er meer nodig.  
U kunt zich aanmelden op  
activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl 
of  een WhatsApp berichtje sturen naar    
06 30287142.                > www.wabp.nl

Roelof Jonker
Zo vreemd, zo onverwacht,  
zo verdrietig, jouw dood.

Op maandag 10 december 2018  
overleed plotseling onze collega vrijwilli-
ger. We herinneren hem als een collegiale, 
kleurrijke, gastvrije man. Voor ons nu even 
geen kleur, geen lach en geen hulp, maar we 
kijken terug op een fijne tijd met jou in ons 
midden. We zijn dankbaar voor het feit dat 
we elkaaar kenden in een waardevolle tijd.
Namens het team vrijwilligers van  
De Kempenaer,. Truda Bemelaar.



za. 12 jan | 13.00-17.00 uur
Klaverjassen

di. 15 jan | 14.00 uur
Crea middag (Saskia)

wo. 16 jan | 19.00 uur
Crew avond (Saskia)

wo. 16 jan | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 17 jan | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 17 jan | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 17 jan | 19.00 uur
Biljartclub 

vr. 18 jan Kinderdisco
groep 1-4 19.00-20.00 uur
groep 5-8 20.15-21.30 uur

wo. 23 jan | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 24 jan | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 24 jan | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

do. 24 jan | 19.00 uur
Biljartclub

vr. 25 jan | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

vr. 25 jan | 19.30 uur
Jaarvergadering Saskia

wo. 30 jan | 19.30-21.30 uur
Handwerken

JAN 2018

Iedere woensdagmiddag  vanaf  
9 januari van 13.30 – 16.00 uur kunt  
u in de Kempenaer terecht voor al uw  
vragen en problemen met uw comp-
uter, laptop, tablet en of smartphone. 

Daar staan vrijwilligers klaar om uw 
vragen te beantwoorden en samen 
uw digitale problemen  proberen op 
te lossen. Zij kunnen u onder andere 
helpen met de volgende onderwerpen:
- Internet / Internetbankieren
- iPad en Android Tablet /  Smartphone  
- E-mail                                  
- Back-up maken                      

- Office 2010/2016               
- Sociale Media                         
- PC & Randapparatuur   
- Fotobewerking                  
- DigiD aanvragen                     
- Onderhoud & Veiligheid          
Ook voor technische vragen kunt u  
bij ons terecht maar we doen geen 
fysieke reparaties.

U kunt zonder afspraak langs komen 
bij één van onze vrijwilligers en de 
geboden hulp wordt GRATIS verstrekt. 
Dus kom gerust met of zonder pro-
bleem gewoon eens bij ons binnen.   

Computerhulp Heerenveen-midden
Vanaf 9 januari iedere week in wijkcentrum de Kempenaer

COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van 

Wijkbelang Heerenveen-midden. 

www.wijkheerenveenmidden.nl         
E-MAIL:

bestuur@heerenveen-midden.nl 

Ruimte verhuur: dekempenaerverhuur 

@heerenveen-midden.nl

FACEBOOK: Wijkheerenveenmidden

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

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

Samen in Midden  
 
SIM is een samenwerkingsverband, van op 
mensen gerichte organisaties in deze wijk. Deze 
samenwerking is aangegaan vanuit de overtuiging 
dat door meer samendoen en samenwerken het 
welzijn van de inwoners van Heerenveen Midden 
wordt bevorderd. Ze zijn het met elkaar eens dat  
zij te weinig weten over het welzijn van de 
inwoners. Onder welzijn verstaat SIM dat mensen 
een gelukkig, zinvol en vitaal leven ervaren. 
Om goed te kunnen onderzoeken hoe het met het 
welzijn van de inwoners van Heerenveen Midden is 
gesteld, is er een vragenlijst ontwikkeld. Binnenkort 
ontvangt een groot gedeelte van de wijk de 
vragenlijst. Met de uitkomsten van deze vragenlijst 
wil SIM tot een passender aanbod komen.  
De vragenlijst wordt steekproefsgewijs uitgevoerd, 
dit kan betekenen dat u wel wordt uitgenodigd om 
aan het onderzoek deel te nemen, en uw buren 
bijvoorbeeld niet. Via deze nieuwsbrief wordt u 
op de hoogte gehouden van de uitkomst van dit 
onderzoek en de vervolgstappen.  
Mocht u geen brief krijgen maar wel een 
brandende vraag of opmerking:   
bel dan Jildert Vellinga  op tel: 0627107857


