
AGENDA

Het wijkcentrum is  
iedere normale werkdag  
van maandag t/m vrijdag 
open van 8.30-16.30 uur 

Iedere dag gezellige inloop
tussen 9.00-16.00 uur:

Bakje doen 

iedere woensdag 
om 13.30-15.30 uur:
Computerhulp

& om  19.00-21.30 uur:  
Handwerken

iedere donderdag
10.00-11.00 uur : 

Inloopspreekuur  
Meitinkers

Altijd  jeu de boules
Na reservering biljarten

en in november 
in de Kempenaer : 
za. 2 nov | 20.00 uur

SUPERBINGO

di. 5 nov | 13.30 uur
crea middag door Saskia

wo. 6 nov | 19.30 uur
crea avond door Saskia

vr. 18 nov | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

za. 9 nov | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen   € 5,- 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN NOVEMBER 2019

Voor alle inwoners van de wijk!

HEROPENING DE KEMPENAER
Op zaterdag 30 november zal de heropening van Wijkcentrum De Kempenaer plaats 
vinden. Houdt u de volgende nieuwsbrief in de gaten. Wij hopen velen van u dan te zien. 
Het wordt spectaculair. Tevens open middag, zodat u kunt zien hoe het is geworden.

8 MILJOEN EURO VOOR DUURZAME WONINGEN
In de wijk Heerenveen Midden heeft WoonFriesland 52 oude huizen ver- 
vangen door net zoveel nieuwe, energiezuinige woningen. Alle woningen zijn inmiddels 
verhuurd. Met het sloop- en nieuwbouwproject heeft WoonFriesland zo’n 8 miljoen euro 
geïnvesteerd. De nieuwe woningen bevinden zich aan de Tjerk Bottemastraat, de Piet van 
der Hemstraat, de Vermeerstraat en de Van Goghlaan. De nieuwe huizen hebben geen 
gasaansluiting, maar zijn ‘all electric’.

KERSTWANDELTOCHT

Op zondagmiddag  22 december  
organiseren we vanuit wijkcentrum de 
Kempenaer een kerstwandeltocht met 
een afstandskeuze  van  ± 6 km of 
±12 km.Er is voor beide afstanden een 
tussenstop in zorgcentrum Heremastate
En na afloop snert in wijkcentrum de 
Kempenaer.
Zet alvast in je agenda. Uitgebreide 
informatie in de nieuwsbrief van  
december.

WHATS APP  
BUURTPREVENTIE
De gemeente heeft bij de invalswegen 
van onze wijk buurtpreventieborden 
geplaatst. Er zijn 8 WhatsApp buurt  
preventiegroepen, geografisch verdeeld, 
in onze wijk. In een WhatsApp-groep 
kunt u verdachte situaties delen met  
uw buurtgenoten.  

De gemeente en de politie werken mee 
aan dit initiatief. Voor informatie kijk op:
https://www.heerenveen.nl/wonen/vei-
ligheid/veilig-in-heerenveen/ 
 
je kunt je aanmelden voor een  
preventiegroep tel:  06302871428442  
KC Heerenveen 0513-628498



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 (administratief). Samen met 
alle andere vrijwilligers zorg je ervoor dat  
het wijkcentrum goed draait.

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 wijkcen-
trum er netjes uitziet en zorg je voor koffie/
thee en voor bezetting van onze bar.  
Uiteraard ben je nooit alleen verantwoordelijk 
voor het wijkcentrum; je werkt samen met 
andere vrijwilligers.
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de nieuwsbrief van Heerenveen-midden wordt mede mogelijk gemaakt door Lieke | Studio eLBee • grafisch ontwerpster

za. 9 nov | 15.00 uur
Dweilorkest “de Feintsjes” 

een  spetterend optreden op  
het terrein voor de Kempenaer. 
Speciaal om de mantelzorghel-
den in het zonnetje te zetten, 
maar ook u als buurtbewoner 
bent van harte uitgenodigd. 

vr. 15 nov | KINDERDISCO
gr 1-4 19.00 u / gr 5-8 20.15 u

vr. 22 nov | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

za. 23 nov | 14.00 uur
Sinterklaasmiddag

za. 30 nov | 13.00-18.00 uur
heropening Kempenaer

COMMUNICATIE  
RONDOM DE WERKZAAMHEDEN IN DE WIJK. 
In onze wijk zijn heel veel bouwprojecten en andere werkzaamheden. Regelmatig bereiken 
ons klachten, ook over de communicatie. Bedrijven die werk in onze wijk doen, horen zelf 
de omwonenden te informeren. Daar zijn goede afspraken over gemaakt.  

Hebt u klachten daarover, meldt dat dan bij bestuur@heerenveen-midden.nl.  
Wij zijn er voor de algemene belangen behartiging en horen dus graag wat er leeft.
Voor wat betreft de planning van de onderhoudswerkzaamheden in de wijk meldt  
de gemeente zich in eerste instantie bij ons en als er iets concreets te melden is  
communiceert de gemeente dat middels een nieuwsbrief naar de betrokken bewoners.


