
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

za. 30 nov | 14.30 uur
heropening  

de Kempenaer
 

za. 7 dec | 20.00 uur
BINGO

zo. 12 dec | 19.30 uur
gemeente info avond 

Rotonde Rottumerweg

vr. 13 dec | 18.00 uur  
Gezellig samen Kerstdiner 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

za. 14 dec | 13.30 uur
Klaverjassen   € 5,-

 19.30 uur | Saskia
KERSTBINGO

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN DECEMBER 2019

Voor alle inwoners van de wijk!Voor alle inwoners van de wijk!

WIJKGIDS 
Wij zijn van plan een wijkgids voor  
Heerenveen-midden te maken. 
Deze gids dient ervoor om snel infor-
matie te kunnen vinden in onze wijk 
Heerenveen-midden over Wijkorgani-
saties, Wijkcentrum, Sociaal-culturele 
voorzieningen, Gezondheid en zorg, 
Activiteiten, Sport, Vrije tijd, Onderwijs, 
Kinderen en jeugd, Huisvesting,  
Gemeentelijke informatie. 

Wij vragen alle wijkbewoners om mee  
te denken en helpen om deze gids zo 
volledig mogelijk te maken. Ook willen 
we de bedrijven uit de wijk vragen 
door middel van een advertentie bij  
te dragen in de kosten van de gids.

Reageren kan via Email   
activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl
Tel: 06 30287142   
of in Wijkcentrum de Kempenaer

Wijkbelang Heerenveen-midden

BEZORGER GEZOCHT
Wie wil maandelijks (10xper jaar) onze 
nieuwsbrief bezorgen? Het gaat om 113 
stuks  voor de route Rottumerweg, van 
Lidtstraat en Zuiderstraat.

Aanmelden kan op tel. 06 30287142  
of bij wijkcentrum de Kempenaer

Caleidoscoop organiseerde op 9 november een middag voor mantelzorgers. Deze middag opgeluisterd met een spetterend optreden van het dweilorkest “De Feintjes”.



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
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de nieuwsbrief van Heerenveen-midden wordt mede mogelijk gemaakt door Lieke | Studio eLBee • grafisch ontwerpster

di 17 dec | 13.30 uur
kerststukje maken

door Saskia

wo 18 dec | 19.30 uur
kerststukje maken

door Saskia

zo. 22 dec | 13.00-14.00 uur  
Kerstwandeltocht 

ROTONDE HEERENVEEN-MIDDEN:  
BIJEENKOMST 12 DECEMBER 2019 
De gemeente gaat de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en  
de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de  
groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor zowel het  
auto- als het fietsverkeer. 

Er is vanuit de wijken Midden en de Akkers een werkgroep Rotonde Heerenveenmidden 
opgericht om ervoor te zorgen dat de omwonenden worden vertegenwoordigd en de 
belangen van de twee wijken worden behartigd bij de herinrichting van de rotonde.   
Na de eerste bijeenkomst  3 oktober 2019  hebben de gemeente en de werkgroep  
nagedacht over de verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de rotonde.
Graag gaat de gemeente samen met  de bewoners in gesprek om te komen tot  
maximaal drie haalbare scenario’s die voldoen aan de gestelde kaders voor een  
nieuwe rotonde Heerenveen-midden.

KERSTWANDELTOCHT
Op zondag 22 december organiseert Wandelgroep Heerenveen in samenwerking
met buurtvereniging “Saskia” en wijkcentrum de Kempenaer een Kerstwandeltocht.
De startlocatie: Wijkcentrum de Kempenaer,  
                           Dr. Wumkeslaan 4  8442 EM   Heerenveen.                                                         
Starttijd: 13.00 – 14.00 uur.

Er is een keuze uit  ± 6 km of ± 10 km . Beide tochten hebben halverwege een tus-
senstop in Zorgcentrum Heremastate waar warme chocomel en glühwein wordt 
geserveerd. De routes bevatten verharde en onverharde paden. Bij de start krijg je 
een duidelijke routebeschrijving. Bij de finish in wijkcentrum de Kempenaer, staat een 
heerlijke kop snert voor je klaar.
Kosten:  € 5,- p.p.( kinderen t/m 12 jr gratis). Betalen bij start (geen pin).
De wandeling is geheel op eigen risico.
Opgave voor deze tocht kan t/m 18 december.                                                     
Tel:    06 30287142        
Email:  activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl
Of bij:  Wijkcentrum de Kempenaer, 
             Dr. Wumkeslaan 4,  8442EM  Heerenveen

DENKT U MET ONS MEE?
U bent van harte welkom op:
Datum:  donderdag 12 december 2019
Tijd:  inloop 19:15 start: 19:30
Waar:  Wijkcentrum De Kempenaer
                Dr. Wumkeslaan 4 
                8442 EM Heerenveen

AANMELDEN
Om te weten hoeveel deelnemers wij  
kunnen verwachten, verzoeken wij u om 
u aan te melden via www.heerenveen.nl/
rotondeheerenveenmidden 
Hier vindt u ook aanvullende informatie 
over het project.  Graag tot dan!

Op dinsdag 5 november en op woensdag 6 
november waren er door buurtvereniging Saskia 
georganiseerde een creatieve bijeenkomsten


