
AGENDA
Het wijkcentrum is  

iedere normale werkdag  
van maandag t/m vrijdag 
open van 9.30-16.30 uur 

iedere woensdag 
om 13.30-15.30 uur:
Computerhulp

& om  19.30-21.30 uur:  
Handwerken

Iedere donderdag 
om 9.00-12.00 uur:

Bakje doen 
gezellige inloopochtend
&  om 10.00-11.00 uur : 

Inloopspreekuur  
Meitinkers

Altijd  jeu de boules
Na reservering biljarten

in oktober in de Kempenaer : 
za. 5 okt | 20.00 uur

BINGO

vr. 11 okt | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 

za. 12 okt | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen   € 5,- 

di. 15 okt | 14.00 uur
High Tea door Saskia

vr. 18 okt | DISCO
gr 1-4 19.00 u / gr 5-8 20.15 u

za. 19 okt | 19.30 uur
BINGO door Saskia

vr. 25 okt | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN OKT 2019

Voor alle inwoners van de wijk!

VAN DE VOORZITTER
Bent u al in het wijkcentrum geweest? We zijn hard bezig met de renovatie.  
Als deze nieuwsbrief bij u in de bus glijdt, is de nieuwe vloer gelegd. De bar is  
verdwenen en eerste helft oktober komt de nieuwe. Daarna alles verder inrichten.  
Op zaterdag 16 november zal de heropening plaatsvinden. Houdt u de volgende 
nieuwsbrief in de gaten. Wij hopen velen van u dan te zien.

 
Maar er zijn ook veel activiteiten die niet zo zichtbaar zijn. Wijkbelang komt op voor 
de belangen van de wijk. We zijn betrokken bij veel ontwikkelingen. Daar gaan ook 
heel veel uren in zitten. Bent u belangstellend? Laat eens wat horen. Wij zijn er voor 
iedereen.
 
Wij hebben nog steeds mensen nodig. In deze brief iets uitgebreider dan anders  
4 vacatures waarvoor we heel graag invulling willen hebben. Praat er eens over met 
uw omgeving. Sommige mensen moeten even een duwtje hebben. Daar kunt u ook 
bij helpen. In ieder geval zijn alle vrijwilligers heel hartelijk welkom in onze groep.  
We werken met veel plezier samen aan heel verschillende zaken.

GEBRUIKT FRITUUR-
VET/OLIE INLEVERPUNT
U kunt uw gebruikte frituurvet/olie  
nog steeds inleveren bij wijkcentrum  
de Kempenaer. Alleen tijdens openings- 
tijden en afgeven bij de beheerder.  
Beter voor het milieu en het levert  
ons paar cent op.

WORKSHOPS  
COMPUTERHULP
Apps installeren en beheren 
Woensdag 6 november  16.00-17.30 uur
kosten: € 5,- 
Alles over WhatsApp
Woensdag 27 november   16.00-17.30 uur

Kosten per workshop bedragen € 5,- p.p.
Bij voldoende deelname vinden ze plaats 
in:  Wijkcentrum de Kempenaer
      Dr. Wumkeslaan 4
      8442EM Heerenveen
 
Opgave en informatie iedere woensdag  
van 13.30 uur tot 15.30 uur
in wijkcentrum de Kempenaer of  
tel. 0513 842805 / 0513 841539

MOESTUIN BEGINNEN?
De Volkstuinvereniging “De Lege Midden”, 
aan de Bar. de Vos van Steenwijksingel 
is op zoek naar moestuin collega’s die  
een moestuin willen beginnen op ons 
kleinschalig moestuin complex van totaal 
30 percelen van ieder 100 M2.  
Voor aanmelden of vragen over het huren 
van een perceel kunnen belangstellenden 
contact opnemen met;

Volkstuinvereniging “De Lege Midden”.
L.Elzinga (voorzitter/beheer)
Surinamesingel 2
8442 KC Heerenveen

VERHUISBERICHT  
Nanne de Boer, Jan Mankeslaan 88  
woont m.i.v. 2 september bij Godelieve 
Ramaekers, Boylerweg 73 8392 NC Boyl



FIETST U GRAAG IN FRYSLAN?
De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en 
Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben  
hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023.

Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen zij meer mensen op de fiets krijgen  
door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht 
voor een snel fietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips?  
Wij willen graag uw mening horen!     www.roelofsgroep.nl /FietseninZuidoostFryslan

In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
Het uitvoeren van een Quick scan hoofd fietsnetwerk Zuidoost Fryslân:
• Wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd worden?
Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen – Drachten:
• Waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?

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

VACATURES

Uitvoerend beheerder wijkcentrum
Als uitvoerend beheerder zorg je ervoor dat onze ruimten/lokalen 
in goede staat zijn en dat ze verhuurd kunnen worden. Je hebt 
hiervoor contact met de beheerder van het wijkcentrum (admini- 
stratief). Samen met alle andere vrijwilligers zorg je ervoor dat  
het wijkcentrum goed draait.

Coördinator vrijwilligers
Bij Wijkcentrum de Kempenaer werken veel vrijwilligers. Vrijwil-
ligers werken op verschillende dagen en hebben verschillende 
taken. Om te voorkomen dat vrijwilligers dubbel werk doen, of  
dat werk blijft liggen is het belangrijk dat iemand het vrijwilligers-
werk coördineert. Je maakt dus bijvoorbeeld de roosters, houdt 
het afvinken van de taken in de gaten en bent in contact met 
allerlei vrijwilligers. Ben jij goed in overzicht houden, coördineren 
en vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers een wijk- 
centrum draaiende te houden? Dan zijn we op zoek naar jou!

Eindredacteur maandelijkse nieuwsbrief
Vanuit Wijkbelang Heerenveen-midden / Wijkcentrum de  
Kempenaer geven wij iedere maand een nieuwsbrief uit.  
Als eindredacteur zorg je ervoor dat de nieuwsbrief gevuld is  
met de juiste informatie+agenda. En zorg je ervoor dat de  
nieuwsbrief op het goede moment naar de drukker en de deur 
uitgaat. Om de nieuwsbrief te vullen werk je uiteraard samen 
met de andere vrijwilligers van Wijkbelang Heerenveen-midden/ 
Wijkcentrum de Kempenaer.

Gastvrouw/gastheer
Als gastvrouw/gastheer ben je aanwezig wanneer activiteiten 
plaatsvinden in het wijkcentrum zoals de bingo, klaverjassen, 
kinderdisco, eten in de Kempenaer, darten en dansavonden.  
Ook wanneer onze ruimten worden verhuurd, ben je aanwezig.  
Op deze momenten zorg je dat het wijkcentrum er netjes uitziet 
en zorg je voor koffie/thee en voor bezetting van onze bar.  
Uiteraard ben je nooit alleen verantwoordelijk voor het wijk- 
centrum; je werkt samen met andere vrijwilligers.
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