
AGENDA
in de Kempanaer

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

info en gewoon praatje.

vr. 1 febr
Stampot buffet (Saskia)

za. 2 febr | 20.00-22.00 uur
BINGO 

wo. 6 febr | 13.30-15.30 uur
Computerhulp  
voor iedereen

wo. 6 febr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 7 febr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 7 febr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 8 febr | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken 

za. 9 febr | 13.00-17.00 uur
Klaverjassen

di. 12 febr | 14.00 uur
Crea middag (Saskia)

wo. 13 febr | 13.30-15.30 uur
Computerhulp  
voor iedereen

wo. 13 febr | 19.00 uur
Crea avond (Saskia)

wo. 13 febr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN FEBR 2019

Voor alle inwoners van de wijk!

Hoe waren de  ACTIVITEITEN

Kerstwandeling met na afloop snert

Informatieavond dinsdag 12 februari

Ontwikkelingen         in onze wijk
Als vervolg op de informatie avond van 
afgelopen zomer 2018 organiseren wij 
aanstaande 12 februari weer een infor-
matie avond. U kunt zich laten infor-
meren over de ontwikkeling van onze 
wijk. We beginnen met een algemene 
voorlichting. Daarna kunt u zich in de 
verschillende lokalen laten voorlichten 
en uw vragen stellen.

Aanwezig zijn (onder voorbehoud): 
Accolade, WoonFriesland, Zwanenburg 
(Tellepark en bouw op scholenterrein),  
bouw Marijkehiem, gemeente Heeren-
veen. En als er nieuws is: Van der Valk 
(hotel bij sportstad).

IEDEREEN WELKOM OP 12 februari 
OM 20.00 UUR IN WIJKCENTRUM 
DE KEMPENAAR.

VERHALEN  
VERTELLEN  
Wijkbelang en wijkcentrum is  
voor alle inwoners van de wijk.  
We willen graag meer contact.  
Daarom kom ik bij u langs. Ik ben 
van plan op verschillende adres-
sen in onze wijk aan te bellen en 
dan hoop ik dat u mij te woord 
wilt staan. Natuurlijk kan ik niet 
alle ruim 2000 adressen be-
zoeken. Dus als u het leuk vindt 
dat ik ook bij u kom, meldt dat 
dan maar. Ik luister graag naar u 
en hoor graag uw verhalen. Veel 
verhalen zijn de moeite waard om 
verteld te worden en bewaard te 
blijven voor het nageslacht.  
 
Wilt u nu al reageren gebruikt u 
dan: voorzitter@heerenveen-mid-
den.nl. Dat adres gebruik ik alleen 
en uitsluitend voor dit project.  
Wim Swart, voorzitter   
Wijkbelang Heerenveen-midden

creatieve middag

vrijwilligersavond



do. 14 febr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 14 febr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 15 febr  Kinderdisco
groep 1-4 19.00-20.00 uur
groep 5-8 20.15-21.30 uur

wo. 20 febr | 13.30-15.30 uur
Computerhulp  
voor iedereen

wo. 20 febr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 21 febr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 21 febr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 21 febr | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

wo. 27 febr | 13.30-15.30 uur
Computerhulp  
voor iedereen

wo. 27 febr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 28 febr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 28 febr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

za. 2 mrt | 19.45-22.300 uur
SUPERBINGO

met 10 ronden

FEBR 2018

 Sinds december 2018 wordt deze 
website door de Koninklijke Bibliotheek 
van Nederland gearchiveerd en duur-
zaam opgeslagen. Het bewaren van 
belangrijke websites is internationaal 
erkend in het Unesco Charter on the 
Preservation of the Digital Heritage uit 
2003. Daardoor behoort deze website 
vanaf 2018 officieel tot het Digitaal 
Erfgoed. Proficiat Mieke!

 
In januari is deze website kandidaat  
voor de geschiedenisonline prijs.  
Dat is een wedstrijd voor online 
geschiedenis pagina’s.
 
Stemmen kan tot 31-1-2019 via
geschiedenisonlineprijs.nl. Het is leuk 
dat een wijk in Heerenveen hier aan 
mee kan doen. 
STEMMEN DUS!

Website heerenveenmidden.nl 
de website waarin de geschiedenis en al 
de bouw en renovatie projecten in de wijk 
zijn opgenomen.

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

Wat is jouw idee voor het 
centrum van Heerenveen?  
 
Bij tienduizend inwoners van de gemeente 
Heerenveen valt deze week een bijzondere brief  
op de mat: een uitnodiging van de burgemeester 
voor een goed gesprek op zaterdag 9 februari, 
tijdens de burgertop van de G1000Heerenveen. 
Wie niet is ingeloot maar wel wil meedoen, kan  
zich aanmelden als ‘vrije denker’. Zo heeft  
iedereen de kans om zijn stem te laten horen.

Meer informatie en aanmelden:  
www.G1000Heerenveen.nl 

KANDIDAAT  voor de geschiedenis- 
online prijs 

STEMMEN viageschiedenisonlineprijs.nl

VACATURES
Kok, medewerker keuken, Gastvrouw/
gastheer, Medewerker techniek,  
licht en geluid, Klusjesmens  :-)

AANKONDIGINGEN
do. 14 maart  jaarvergadering  
  voor alle inwoners van de wijk.  
Na de pauze inleiding door Evert Jansen.  

‘Inbreken is simpel’. Achttien jaar lang scharrelde  

hij als drugsverslaafde zijn kostje bij elkaar door in 

te breken. Zijn ervaringen deelt hij nu om anderen  

te behoeden voor inbraak.

za. 23 maart opschoondag.  
Meer info in de volgende nieuwsbrief.

zo. 2 juni  familie BINGO 14-16.30 uur.


