
AGENDA
in de Kempenaer

Iedere woensdag
19.30-21.30 uur  
Handwerken

Iedere donderdag 
9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

Iedere donderdag
10.00-11.00 uur  

inloopspreekuur  
Meitinkers

Altijd  jeu de boules
Na reservering biljarten

zo. 2 juni | 14.00 uur
FAMILIEBINGO

vr. 7 juni | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken 

vr. 21 juni | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

In juli en augustus zijn  
er geen activiteiten 

 
In september starten 
alle activiteiten weer

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN JUNI  2019

Voor alle inwoners van de wijk!

FAMILIEBINGO  
Op zondagmiddag 2 juni om  
14.00 uur. Kosten per boekje 
5 euro. Inclusief broodje knak-
worst na afloop.  
Er zijn 5 rondes en de hoofd- 
prijsronde. Hoofdprijs Kurio TAB 
Lite. We spelen verder om  
cadeaubonnen.

VAN DE VOORZITTER
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen. 
Eind augustus verschijnt de nieuwsbrief 
van september. In de zomer starten we  
de herinrichting van het wijkcentrum. 

We hopen het er een warm en gezellig 
centrum van te maken waar iedereen zich 
thuis voelt. Hebt u nog ideeën of wilt u 
wel meewerken dan horen wij dat graag. 
Uiteindelijk is het centrum van ons allen.

Wij wensen u een goed zomerseizoen en 
misschien zien we u in het centrum of op 
de jeu de boules banen. Want een aantal 
activiteiten gaan gewoon door.

REGENBOOGGEMEENTE  
OP 18 SEPTEMBER

Wijkbelang Heerenveen-midden onder- 
tekent samen met 40 andere organisaties  
de intentieverklaring bij het uitroepen  
van de gemeente Heerenveen tot Regen-
booggemeente. 

“SAMEN IN MIDDEN”
Kent u ook het gevoel van:  ‘wie zit er op mij te wachten’ of ‘als ik echt iemand nodig heb is 
er niemand’. Ook kan bij ons de vraag spelen: ZIJ (de politiek, gemeente, organisaties) vinden 
het belangrijk dat IK meedoe, actief ben, maar wat doen ZIJ voor mij?

Er is met de beste bedoelingen veel aanbod van activiteiten waarvan de gedachte is dat u 
daar behoefte aan hebt. En veelal is dit niet zo en kunt u andere behoeften hebben.

Om achter dit laatste te komen hebben we als SIM (samenwerkende welzijnsorganisaties in 
Heerenveen-Midden) een vragenlijst ontwikkeld. Op grond van de uitkomsten ervan willen we 
kijken of we iets voor u kunnen betekenen. En in dat geval vragen we of u een gesprek met ons 
wilt, alleen of in groepsverband. 

De link waarmee u bij de vragenlijst komt:   http://bit.ly/PositiefGezondHveenmidden



BUURTPREVENTIE
Er zijn inmiddels 7 Whatsapp 

buurtpreventiegroepen actief.  

Er hebben ruim 50 deelnemers zich 

aangemeld en zijn inmiddels in een 

groep geplaatst. Wij streven naar zo’n 50 deelnemers per groep en dat komt erop  

neer dat ongeveer 1 op de 10 bewoners mee gaat  doen.  

Wil je meewerken aan een veiliger wijk, meldt je dan aan bij de WhatsApp Buurt Preventie

Op Wabp.nl staat alle informatie over buurtpreventie en d.m.v. ballonnetjes te zien waar  

de groepen gelokaliseerd zijn. Daar kun je, je ook aanmelden bij een groep.

Aanmelden mag ook door te bellen of appen via tel.  06 30287142

of via Email: activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl                                  

Vooral in het gebied binnen Atalantastraat/Europalaan/Karst de Jongweg zijn we nog op 

zoek naar deelnemers en een beheerder van de groep. Mocht je nog vragen hebben dan 

kun je ook op bovenstaande tel. en /of  Email terecht.

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

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

WANDELEN MET EEN GROEP 
Vind je wandelen leuk? Wil je graag wat meer bewegen? 

Hou je van gezelligheid en van buitenlucht? Wandelen 

is goed voor lichaam en geest en past daarom perfect 

binnen een gezonde leefstijl.

 

Wij wandelen  iedere week met een groepje mensen rond Heerenveen/Oranjewoud.

Meestal een tochtje van ongeveer. 5 tot 8 km. Ga gewoon een keer mee en beleef de gezelligheid, 

het gevoel van gezond bezig zijn en andere mensen leren kennen.

 

Inlichtingen: website:  https://wandelgroepheerenveen.wordpress.com

Tel:  06 30287142  of  06 24214908  

Email: activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl        www.wijkheerenveenmidden.nl

BAKJE DOEN...
Trudy Bemelaar 
had in januari 
een zeer naar 
ongeluk met 
verbrijzelde el-
leboog tot gevolg. 
Ze was net gestopt 
met eten koken en zou de donder-
dagmorgen als gastvrouw optreden bij 
de gezellige koffie ochtenden. Helaas. 
herstel duurde lang. Maar gelukkig: na 
de zomervakantie zullen we haar weer 
geregeld zien. 

Daarom deze aankondiging:
DONDERDAGMORGEN van 9-12 KOM 
GEZELLIG LANGS voor een praatje met 
Truda, koffie/thee, een spelletje.  
Dan ontmoet je weer eens anderen. 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN
Voor alle inwoners van de wijk!

JUNI  2019

NIEUWE APPARATUUR
NIEUWE VRIJWILLIGER 
Nieuwe geluidsapparatuur 

met een nieuwe geluids-

technicus Jeffrey.  

Meteen de jongste  

van de vrijwilligers.

Cursus reanimatie 
Er zijn al een paar aanmeldingen binnen  

voor de te organiseren cursus in het najaar. 

Hebt u ook belangstelling voor deze cursus, 

wilt u zich dan aanmelden?

 

activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl


