
AGENDA
in de Kempenaer

wo. 3 apr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 4 apr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 4 apr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

za. 6 apr | 20.00-22.00 uur
BINGO 

wo. 10 apr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 11 apr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 11 apr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 12 apr | 16.00 uur  
AED in gebruik

vr. 12 apr | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken 

za. 13 apr | 13.00-17.00 uur
Klaverjassen

za. 13 apr | 20.00-24.00 uur
Hollandse feestavond

di. 16 apr | 14.00 uur
Bloemschikken (Saskia)

wo. 17 apr | 19.00 uur
Bloemschikken (Saskia)

wo. 17 apr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN APRIL 2019

Voor alle inwoners van de wijk!
12 april

AED bij Kempenaer
De AED bij de Kempenaer is nu buiten 
bevestigd en dus 24 uur per dag voor 
hulpverleners bereikbaar. Zij krijgen dan 
de code van het slot van de melding.

Op vrijdag 12 april  
zal wethouder  
Jelle Zoetendal  
het apparaat  
officieel in ge- 
bruik stellen.  
Om 16 uur bij  
de Kempenaer.  
U bent van harte 
 welkom. Houd  
de website in  
de gaten voor  
nadere info.

14 maart 
IMPRESSIE  
JAARVERGADERING  
Een goede opkomst met geïnte-
resseerde inwoners en anderen. 
Jaarverslag, afrekening 2018 en 
begroting werden gepresenteerd. 
De kascommissie gaf akkoord.  
Een vooruitblik op het jaar 2019 
met een oproep om vooral met 
ideeën te komen. Het wijkcen-
trum is voor iedereen. We namen 
afscheid van wijkmanager Annie 
Stelma, die op haar beurt namens 
de gemeente aan Michiel en 
Durk als oud-bestuursleden een 
attentie overhandigde. Uitgebreid 
verslag op de website.

na de pauze

Presentatie van Evert Jansen,  
over inbraakpreventie.
De beelden van inbraak in  
woningen waren zeer confron- 
terend voor de wijkbewoners.  
Ook de confrontatie met voorval-
len door Evert op 14 maart mid-
dag met medeweten van politie 
en wijkbelang in scene gezet in  
de wijk waren opzienbarend.  
Evert wees de aanwezigen op wat 
zij zelf kunnen doen om inbraak in 
hun woning te voorkomen.

VOLKSTUINVERENIGING  
DE LEGE MIDDEN 
Voor een niet onbelangrijk deel maakt 

Volkstuinvereniging De Lege Midden deel uit van 

Heerenveen-midden. Het doel van de vereniging 

is zonder winstoogmerk tuinen te verhuren aan 

tuinliefhebbers en hobbyisten op tuingebied.

Graag willen wij onder de aandacht brengen dat  

er momenteel voor het komende tuinseizoen  

nog enkele tuinen beschikbaar zijn. 

Diegenen die hiervoor belangstelling mochten 

hebben kunnen zich aanmelden of informatie 

vragen bij de voorzitter dhr. L. Elsinga.  

tel. nr. 0513 - 628 498



do. 18 apr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 18 apr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 19 apr  Kinderdisco
groep 1-4 19.00-20.00 uur
groep 5-8 20.15-21.30 uur

Goede vrijdag

wo. 24 apr | 19.00-21.30 uur
Handwerken

do. 25 apr | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 25 apr | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 26 apr | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

APRIL  2019

Op zaterdag  13 april van 20.00 – 24.00 uur 

is er een gezellige Hollandse feestavond In 

Wijkcentrum de Kempenaer. 

Dj. Booz draait Nederlandstalig op verzoek.

Er is mogelijkheid  voor  Karaoke  en er is een 

verloting met leuke hoofdprijs.

De entree is gratis.  

De minimum  leeftijd  18 jaar

Organisatie  buurtvereniging “Saskia”  en  

Wijkcentrum de Kempenaer 

Opgeven voor deze avond  graag  

(i.v.m. voorraad hapjes en drankjes) bij:

 Tel: 06 30287142    WhatsAppen mag ook.

Email : activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl  

Of 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

INFORMATIE AVOND 
12 FEBRUARI

Als vervolg op de avond in juni nu opnieuw 

een succesvolle informatie avond. Onze 

wijkmanager liet weten dat de gemeente de 

informatie voorziening aan de inwoners erg 

belangrijk vindt. Ook is het belangrijk dat de 

inwoners inspraak hebben. Dat gaat het best 

via wijkbelang, maar men mag ook direct naar 

haar reageren.

Binnenkort hebben we weer gesprek met 

regisseur verkeer over alles wat onze wijk de 

komende tijd voor de kiezen krijgt. En dat is 

heel wat. We houden u op de hoogte.

De uitleg over de afvalinzameling en tarieven 

was helder. Ieder die dat wilde kon een klein 

afvalbakje voor groen meenemen.

Accolade en WoonFriesland lieten zien wat 

er nu bijna gerealiseerd is. Er komen veel 

energiezuinige woningen klaar en aantal zijn 

 te huur. Oude bewoners gaan echter voor.

Meriant, Talant en Zwanenburg project 

ontwikkelaar vertelden over de scholen lokatie 

en Marijkehiem. De woningen gaan in april in 

de verkoop. Daar is nu nog niets over bekend. 

De bouw van Marijkehiem is gestart. Er was 

veel waardering voor de mooie opzet van de 

nieuwe lokatie .


