
AGENDA
in de Kempenaer

za. 2 mrt | 19.45-22.30 uur
SUPER BINGO 

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

wo. 6 mrt | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 7 mrt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 7 mrt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 8 mrt | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken 

za. 9 mrt | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen

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

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

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

wo. 13 mrt | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 14 mrt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 14 mrt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN MAART 2019

Voor alle inwoners van de wijk!
14 maart

jaarvergadering wijk
De jaarvergadering is voor alle in-
woners van de wijk. Het bestuur legt 
verantwoording af over het gevoerde 
beleid en kijkt vooruit naar het lopende 
jaar.

AGENDA
1. Opening.
2. Jaarverslag 2018.  
 Ter vergadering aanwezig en daarna  
 te vinden op de website.
3. Financieel verslag 2018 en  
 begroting 2019.
4. Verslag kascommissie en  
 benoeming nieuw lid.
5. Rondvrag
6. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
PAUZE
7. Na de pauze:

EX-INBREKER EVERT JANSEN  
GEEFT ANTI-INBRAAKTIPS

Voormalig inbreker en drugsverslaafde 
Evert Jansen geeft een presentatie 
over woonhuisbeveiliging. De Ex-in-
breker is nu actief als voorlichter voor 
de Stichting Veiligheid & Preventie.  
De ervaringsdeskundige gaat de be-
veiliging beoordelen van woonhuizen 
in Heerenveen-midden. Aan de hand 
van foto’s die Evert Jansen maakt,  
laat hij de zwakke plekken in de buurt 
zien. Het doel is om de 
aanwezigen aan het 
denken te zetten over 
de beveiliging van hun 
woning en de sociale 
controle in de buurt. 
 
MIS DIT NIET.

iedere donderdag van 9.00-12.00 

KOM GEZELLIG LANGS 
voor een praatje met onze gast-
vrouwen en -heren. Koffie/thee  
is klaar. Doe een spelletje, ont-
moet weer eens anderen.  
Wij vinden het leuk en zullen  
jullie hartelijk ontvangen.  
Neem gerust je buren mee.

JEU DE BOULES
Samen met de vereniging  
Boule Nocht hebben wij de jeu de 
boules banen bij De Kempenaer. 
Ze zijn voor iedereen te gebruiken 
en zelfs het hele jaar door.  
De banen zijn verlicht bij donker. 
Ook als het wijkcentrum geslo-
ten is kunt u er terecht, maar 
dan moet u zelf de ballen mee 
nemen. Bij de bar zijn profes- 
sionele ballen te leen. Wilt u uitleg 
of begeleiding, neem dan contact 
met ons op. Op dinsdag- en  
donderdagmiddag zijn vaak  
ervaren spelers aanwezig.

BILJART EN DART
In de grote zaal staat 1 biljart en 
hangen 2 dartborden. Als er geen 
speciale activiteiten zijn, kunt u 
daar tijdens openingsuren gebruik 
van maken. Hartelijk Welkom!



do. 14 mrt | 20.00 uur
Jaarvergadering  

Wijkbelang

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

za. 16 mrt
GEZINSBINGO (Saskia)

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

wo. 20 mrt | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 21 mrt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 21 mrt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 22 mrt | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

za. 23 mrt | 10.00-12.00 uur
Landelijke opschoondag

do. 28 mrt | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 28 mrt | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

za. 30 mrt | 9.30-16.30 uur
kledingbeurs

wo. 3 april | 13.30-15.30 uur
Computerhulp  
voor iedereen

wo. 3 april | 19.00-21.30 uur
Handwerken

MAART  2019

Wijkbelang Heerenveen-Midden orga- 
niseert op zaterdag 23 maart 2019  
deelname aan de landelijke opschoon-
dag vanuit wijkcentrum De Kempenaer. 

Vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee 
of frisdrank voor de deelnemers klaar 
in de Kempenaer, dr. Wumkeslaan 4 in 
Heerenveen. Van 10.00 uur tot 12.00 
uur maken we een rondgang door de 
wijk Heerenveen Midden om aanwezig 
vuil op te ruimen. Na afloop is er voor 

de liefhebbers soep en een broodje.
Door de gemeente Heerenveen wordt 
het benodigde materiaal beschikbaar 
gesteld. We hopen op veel deelnemers 
aan deze actie.

Aanmeldingen zijn mogelijk  
via supportervanschoon.nl,  
bestuur@heerenveen-midden.nl,  
bij het wijkcentrum De Kempenaer  
of telefonisch bij De Kempenaer,  
06-55217583.  

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

Whatt’s app buurtpreventie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u 
tevens de flyer met info over 
buurtpreventie. Doet u ook mee?

AANKONDIGING

za. 13 april - 20.00 uur 
 Een Hollandse avond  
 met muziek en spelletjes.  
Meer info in nieuwsbrief april  

en op de website van Heerenveen-midden en  

buurtvereniging “Saskia”.

Je kan je nu alvast aanmelden  via:    

activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl  

Tel: 06-55 21 75 83 of in de Kempenaer (bij open) 


