
NIEUWSBRIEF HEERENVEEN.MIDDEN

De Volkstuinvereniging "De Lege Midden'i aan de Baronesse de Vos van Steenwijksingel

is op zoek naar moestuin cottegas die een moestuin witlen beginnen op ons kteinschatig

moestuin comptex van totaal 30 percelen van ieder IOO M2. Voor aanmelden of vragen

over het huren van een percee[ kunnen belangsteilenden contact opnemen met;

Votkstuinvereniging "De Lege Midden'i

L. Elzi nga (voo rzitter / be heel,

Surinamesingel 2, 8442 KC Heerenveen. tel O513-62849 I

COMPUTERHULP INFO

U heeft het vast welgehoord vanaf januari2O2O wordt WindowsT niet meer

ondersteund door Microsoft.

Voor meer informatie en/of inschrijven

voor deze cursus kunt u iedere

woensdagmiddag van 13.OO tot 15.OO uur

terecht in Wijkcentrum De l(empenaer.

LET Oq tijden van de inloopmiddag voor

Computerhulp zijn vanaf 7 januari 2O2O

gewijzigd van iedere woensdagmiddag

van 13.3O uur tot 15.30 uur

naar'l3.OO uur tot 15.OO uur!!

JAN UARr 2O2O

vr.17 jan I DISCO
gr 1-4 19.OO u / gr 5-B 2O.15 u

vr.24ian l18.OO uur

Geze[lig samen eten
€ 5,- excl drinken

vooraf aanmelden noodzakelijk

2o.76 jan l14.OO-17.OO uur

Dansmiddag

vr.31jan l19.OO uur

Jaarvergaderi ng Saskia

vr. 7 febr | 2O.O0 uur

vrijwilligersavond

di.1O mrt | 2O.OO uur

Jaarvergadering
met gezetlig naprogramma

Waarschijnlijk bent u alovergestapt naar

WindowslO of gaat u dit binnenkort doen

en bent u daardoor de weg op uw comp-

uter een beetje kwijt.

We helpen u graag weer op weg met

een korte overstapcursus van 3 lessen

De lessen vinden, bijvoldoende deetname,

ptaats op 5 -12 en 19 februari 2O2O

in Wijkcentrum De l(empenaer

van 15.30 tot 17.OO uur.

De kosten bedragen € 5.- per les
rtiiLbrLono
Hd"r"nr"%n-midden
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De nieu',vsbriei is een uiïga.re van

i,t', <beia" g -eere-rveen-m,ddei.
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de nieuwsbrief van Heerenveen-midden wordt mede mogelijk gemaakt door Lieke I Studio elBee . grafisch ontwerpster



NIEUWSBRI EF H EERENVEEN.MI DDEN JANUART 2O2O

AGEN DA
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Net als vorig jaar hopen wijvelen van u

te ontmoeten op zondag 5 januari vanaf

15 uur. Dan kunnen wij elkaar een goed

en gezond 2O2O toewensen.

De drankles zijn voor eigen rekening

en wij zorgen voor de hapjes.

OPROEP: GEZOCHT

Begin december zijn er 2 beetden bi1

mii uit de achtertuin weggenomen:

Een schaap en een varken (dakpan kteur)

* 30 cm. Misschien zijn mijn beetden bij

iemand anders in de tuin betand lk zou ze

graag terug wilten hebben' er zit voor mij een

emotionele waarde aan'

l4evr. Van Vleeren

Eeltie H albertsmastraat 26' H eerenveen'

,:,-,, 
í-.:..;,.1. i !:4 7,: ;'1i:,," ..a tr::: a_; .,:. :...::a:,i'.;..=, i,.....

Wij organiseren zondag 26 januari van

14-17 uur een dansmiddag met soort

dans op verzoek. A[leen kijken mag ook.

Toegang vrij. Komt u ook?

RUIMTES TE HUUR
Er is weer enige ruimte om overdag

gebruik te maken van lokaten in het

wijkcentrum De l(empenaer.

Nadere informatie en tarieven:

dekempenaerverhuur@heerenveen-mid-

den.nI of bij wijkcentrum de l(empenaer

Het wijkcentrum is

iedere normale werkdag

van maandag t/m vrijdag
open van 8.3O-16.30 uur

ledere dag geze[lige inloop

tussen 9.OO-16.OO uur:

Bakje doen

iedere woensdag

om 13.3O-15.OO uur:

Computerhulp
& om 19.OO-21.3O uur:

Handwerken

iedere donderdag

1O.OO-11.OO uur:

lntoopspreekuur
Meitinkers

Attijd ieu de boutes
Na reservering biljarten

za.4 jan | 2O.OO uur

BINGO

vr. 1O jan | 18.OO uur

Gezel[ig samen eten
€ 5,- exct. drinken

vooraf aanmelden noodzakelijk

za. 1'l lan | 13.30 uur

Ktaverjassen € 5,-

di 14 jan | 13.OO uur

Creatieve middag
door Saskia

wo 15 jan | 19.3O uur

Creatieve avond
door Saskia

Deze zaterdagmiddag kwamen veten om samen met bestuur en vrijwittigers het vernieuwde

wijkcentrum te heropenen. Meester Tjeerdsma mocht de handeting verrichten en met ferme

stappen wist hij door de muur binnen te komen (zie foto). Daarna was het feest met drankjes

en hapjes, muziek door Rob Meyer en demon-

straties votksdansen en [ine dans en bitjart.

Het was een heel gezeltige middag waarbij

ook een heuse suikerspin aanwezig was.
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