
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 13.00-15.30 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. 1 feb. | 18.00-22.30 uur
MARATHON BINGO

vr. 7 feb. | 20.00 uur
VRIJWILLIGERSAVOND

za. 8 feb. | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen   € 5,- p.p.

di 11 jan | 13.30-15.30 uur
Creatieve middag

door Saskia

wo 12 feb. | 19.30 uur
Creatieve avond

door Saskia

vr. 14 feb | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN FEBRUARI  2020

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

NIEUWJAARSINSTUIF
Op zondag 5 januari konden wij elkaar een goed en gezond 
2020 toewensen en een aantal inwoners van de wijk  kwa-
men dit bij een gezellig samenzijn doen. 

VACATURES VER. SASKIA
Buurtvereniging Saskia is met spoed op 
zoek naar nieuwe actieve bestuursleden.

Contact opnemen per mail buurtver- 
enigingsaskia@gmail.com of  
telefonisch op nummer 06-53698322

VAN DE VOORZITTER 
Wijkbelang Heerenveen-midden is er voor de hele wijk. Wij willen graag meer ontmoe-
tingen van de inwoners. In een tijd waar de agressie en intolerantie hoogtij viert, zou het 
heerlijk zijn om ook warme contacten te hebben met respect voor elkaar. Doet u mee? 
Kom eens koffie drinken met een groepje, kom eens eten en/of spelen. En praat positief 
mee over alles wat er in de wijk gebeurt. Helaas laat mijn gezondheid me in de steek om 
meer te doen. Ik moet zelfs minderen en waarschijnlijk stoppen.  Als u zich meldt, wordt er 
geen druk gezet om actief te worden. Wij horen u graag en ja natuurlijk hebben we meer 
handen nodig. Zie daarvoor de vacatures. Ik wens u een fijne tijd en veel contacten in onze 
mooie wijk Heerenveen-midden.  Wim Swart

VACATURES IN DE WIJK
Wijkbelang Heerenveen-midden is op 

zoek naar bestuursleden, met name 

VOORZITTER.  We zoeken vooral 

doeners, mensen met organisatorische 

en leidinggevende vaardigheden en 

administratieve krachten.

BOS PROJECT
Bewegen—Ontmoeten—Spelen
Wijkbelang Heerenveen-midden gaat samen 
met buurtvereniging Saskia, de gemeente en 
OBB (speelruimte specialisten) onderzoek 
doen naar de speelplekken en sportplekken 
en ontmoetingsplaatsen in  
de buitenlucht.

Houdt onze website en de volgende nieuws-
brieven in de gaten. Wilt u nu al meer weten 
of zelfs meewerken, stuur dan een mail naar 
bestuur@heerenveen-midden.nl

NIEUWS PER MAIL
U krijgt elke maand de nieuwsbrief in de 
bus. Daarmee proberen we u zo goed 
mogelijk op hoogte te houden met wat er 
speelt in onze wijk. Er is vaak veel meer te 
melden dan wat er in de nieuwsbrief past.  
U treft meer informatie in onze website. 
Wilt u actuele informatie van en over 
de wijk? Stuur dan een email naar info@
heerenveen-midden.nl en u ontvangt ook 
digitaal actuele informatie.

de herin- 
nering van: 

zondag  
5 januari



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

FEBRUARI  2020

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

vr. 21 feb.  |  DISCO
gr 1-4 19.00 u / gr 5-8 20.15 u

vr. 28 feb. | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

vr. 6 mrt  
Kinderbingo t/m 12jr
2,50 pp incl 1 consumptie

di. 10 mrt | 20.00 uur  
Jaarvergadering 

met gezellig naprogramma 

LE ROY TUIN 
De vrijwilligers zijn druk bezig maar ze kunnen nog wel een handje gebruiken om de le Roy 
tuinen toegankelijker te maken voor mensen die minder mobiel zijn door hun handicap. 
Men kan zich elke woensdagochtend  melden bij Peter Wouda van stichting TIJD op de  
Jan Mankeslaan of via mail op p.wouda@stichtingtijd.nl 

Meer info: www.hitheerenveen.nl/2019/06/17/toegankelijkheid-tuinen-van-le-roy 

COMPUTERHULP
organiseert in maart voor de Smartphone en/
of Android Tablet de volgende workshops.                                           

Woensdag 4 maart om  15.30 uur 
Basiskennis voor de Smartphone en/of 
Android Tablet.   
Woensdag 11 maart 15.30 uur 
e-mailen met Gmail op de Smart-
phone en/of Android Tablet                                                       
Woensdag 18 maart 15.30 uur
Alles over Whatsappen met de Smartphone  

Een Workshops duurt 1,5 uur en vind, 
bij voldoende deelname, plaats in                                                                                                                           
Wijkcentrum De Kempenaer
                     
De kosten voor een workshop:  € 5.- p. p.   

Voor meer informatie en/of inschrijven   
voor een workshop kunt u iedere  
woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur 
terecht in Wijkcentrum De Kempenaer     

DE KERSTWANDELING 2019
De kerstwandeling 2019 is zeer succesvol verlopen.  
Een kleine honderd deelnemers hebben de tocht gelo-
pen. Op een paar spettertes na was het prima wandel-
weer. Op de foto’s is ook nog een illegale loper te zien.  
We werden halverwege de tocht zeer gastvrij ontvangen  
in Zorgcentrum Heremastate waar voor de wandelaars 
glühwein en/of chocomel met een kerstkransje klaar 
stond. En bij de finish was er weer de onbetwist lekkere kop 
snert met spek/roggebrood van Slagerij Spijkerman uit Akkrum. 
Mede door de vele positieve reacties en het enthousiaste vrijwilli- ger-
steam (zie foto) gaan we volgend jaar voor de derde kerstwandeltocht.

P.S. mochten er nog deelnemers zijn met leuke foto’s/filmpjes graag  
even sturen naar: activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl.
WhatsAppen mag ook naar 06 30287142

KINDERBINGO
Wijkcentrum de Kempenaer en 
buurtvereniging “Saskia” organiseren 
op vrijdag 6 maart een kinderbingo 
voor alle kinderen t/m 12 jaar uit de 
wijk Heerenveen-midden.


