
AGENDA
in de Kempenaer

Iedere woensdag
19.30-21.30 uur  
Handwerken

Iedere donderdag 
9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellige inloopochtend 

Iedere donderdag
10.00-11.00 uur  

Inloopspreekuur  
Meitinkers

Altijd  jeu de boules
Na reservering biljarten

elke woensdag 
13.30-15.30 uur

Computerhulp

EN:

za. 7 sept | 20.00 uur
BINGO

vr. 13 sept | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 

za. 14 sept | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen 

€ 4,50 excl drinken

vr. 20 sept | (gaat niet door)
Kinderdisco

vr. 27 sept | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken

za. 28 sept | 14.00-17.30 uur  
Walk of Peace  
& vredesmarkt 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN SEPT 2019

Voor alle inwoners van de wijk!

VAN DE VOORZITTER
De zomervakanties lopen ten einde. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Er is hard 
gewerkt in het wijkcentrum en dat gaat nog door. De hal is volledig geschilderd. De 
rest van de herinrichting gebeurt de komende tijd. Bijna alle activiteiten gaan gewoon 
door, soms met wat aanpassingen. Wij hopen op uw begrip. Van af oktober, wanneer 
de nieuwe bar klaar is, gaan we volledig los. We ontwikkelen nieuwe activiteiten en 
daarbij zijn uw ideeën meer dan welkom. Wij organiseren graag zaken die door de 
inwoners worden aangedragen. Dat is het mooie van het wijkcentrum. Dat is het huis 
voor alle inwoners in de wijk, waar u voor veel zaken terecht kunt en ook voor gezel-
ligheid.
Maar ook het wijkbelang vraagt alle aandacht. We volgen de ontwikkelingen in de wijk 
en zijn vertegenwoordigd in diverse organen. Vooral de huizenbouw en verkeersstruc-
tuur hebben onze volle aandacht. Binnenkort kunnen we meepraten over de rotonde 
Rottumerweg. Bent u geïnteresseerd, meldt dat ons. 

Mijn laatste punt betreft de verhuur van de verschillende ruimten in ons wijkcentrum. 
Ook u als inwoner kunt hier terecht en de inwoners krijgen korting op de huurprijs. 
Dus aarzel niet en vraag naar de mogelijkheden. Ik wens u een fijn seizoen toe.
Wim Swart

HERINRICHTING
De hele klus wordt in de eerste helft van 
oktober afgerond. We draaien een paar 
weken en willen dan het resultaat aan ie-
der tonen. In november heropenen wij het 
wijkcentrum, met daarna een open dag, 
afgesloten met iets bijzonders. Daar hoort 
u in de volgende nieuwsbrief meer over. 
Ook uw ideeën zijn van harte welkom.

WALK OF PEACE
Zaterdagmiddag 28 september om 14.30 (met inloop vanaf 14.15 uur) een Walk of 
Peace met als thema Vrede Verbindt. Begin en einde Wijkcentrum De Kempenaer. 
Wandeling waarbij deelnemers vragen over het onderwerp ‘vrede verbindt’ krijgen die  
tijdens de wandeling met elkaar besproken kunnen worden. Tijdens deze wandeling 
wordt een bezoek gebracht aan de Turkse Moskee.  De Walk of Peace incl. bezoek aan  
de moskee duurt anderhalf uur, afstand ca. 3 km. 

Vredesmarkt 28 september 16.00 tot 17.30 uur, terrein de Kempenaer.
Bij regenweer is de markt binnen, anders buiten op het plein. Hier presenteren zich  
organisaties die verbindingen tot stand brengen en bruggenbouwers zijn. 



Voor alle wijkbewoners,
In september starten de activiteiten weer voor een nieuw seizoen.  
Wat ons betreft kunnen er nog wel wat activiteiten bijkomen.

Het afgelopen seizoen was  donderdags van 9.00 tot 12.00 uur bakje doen, praatje, 
spelletje. Dan kunt u ook terecht voor:  informatie/klachten/vragen over de wijk.  
Wij gaan hier gewoon mee door. 
Maar we willen de ontmoeting en de spelletjes uitbreiden tot ’s avonds 22.00uur. 
We maken er dan een spelletjesdag van. Alle spelletjes zijn mogelijk o.a. darten, 
sjoelen, biljarten,  diverse kaartspelen, rummikub of elk ander spel naar keuze.   
Ook jeu de boules op de buitenbanen, die ’s avonds verlicht zijn. Het is wel fijn om 
te weten hoeveel mensen op welke tijdstippen aanwezig zijn.
                                       
Geef je snel op voor het spel van jouw keuze. Je kunt je aanmelden voor 1 datum/
dagdeel of voor ’s morgens , ’s middags , ’s avonds, bijv. wekelijks, 14 daags, of 
maandelijks.
Je kunt je opgeven in:  Wijkcentrum de Kempenaer
                                  Tel:   06 30287142 
                             Email:  activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl

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

COMPUTERHULP
Vanaf woensdag 4 september bent u 
iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur weer van harte welkom in 
wijkcentrum De Kempenaer met al uw 
vragen en/of problemen over uw laptop, 
tablet, of mobiele telefoon.

Hoewel  er geen cursus wordt gegeven, 
worden er vanaf september 2019 wel, 
naar behoefte, Workshops  van 1,5 uur 
georganiseerd. Ze vinden, bij voldoende 
deelname, tegen een geringe vergoeding, 
plaats in wijkcentrum De Kempenaer.

Voor meer informatie over het Work-
shopaanbod en/of inschrijven voor een 
Workshop kunt u iedere  woensdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur terecht in 
wijkcentrum de Kempenaer.

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN
Voor alle inwoners van de wijk!

SEPT 2019

Het mozaïek uit de afgebroken Petraschool is 

opgenomen in een muur van de Le Roytuin 

langs de Jan Mankeslaan, hoek Europalaan.

Het heeft nu een mooie plaats gekregen op 

korte afstand van de afgebroken school langs  

de Coehoorn van Scheltingaweg.

VACATURES
› facturering, 1 uur per maand
› verhuur en beheer agenda en aan- 
nemen telefoon. Krijgt telefoon van ons. 
Voor beide vacatures:  
moet met de computer kunnen omgaan.
› nieuwsbrief regelen:  
tekst en foto’s verzamelen, zorgen voor  
of sturen naar opmaak en laten drukken.  
1-3 uur per maand.
Wil je helpen?: Stuur ons een bericht: 
bestuur@heerenveen-midden.nl


