
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

 
wo. 4 mrt. | 13.30-15.30 uur

Volksdansen

vr. 6 mrt. | 18.30-21.00 uur
KINDER BINGO

za. 7 mrt. | 19.30-22.00 uur
BINGO

di. 10 mrt. | 20.00 uur
JAARVERGADERING 

met gezellig naprogramma

za. 14 mrt. | 13.30-17.00 uur
Klaverjassen   € 5,- p.p.

za. 14 mrt. | 19.30-22.00 uur
BINGO door Saskia

zo. 15 mrt. | 14.00-17.00 uur
Dansmiddag

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN MAART 2020

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

SAMEN VOOR EEN SCHONE WIJK HEERENVEEN-MIDDEN 
Net als voorgaande jaren doet onze wijk Heerenveen-midden ook weer mee met de 
Landelijke Opschoondag. Wij starten om 09:30 in wijkcentrum de Kempenaer met 
koffie/thee en kun je de straat/wijk uitzoeken waar je het zwerfafval wilt opruimen.

Om 10:00 uur gaan we dan de wijk in, 
met het  door wijkbeheer beschikbare 
Schoonmaakmateriaal  om onze wijk 
tot schoonste wijk van Heerenveen te 
maken.
Kom van jong tot oud, op 21 maart 
massaal naar de Kempenaer om deze 
doelstelling met z’n allen te bereiken. 
Na afloop van deze schoonmaakactie 
(rond 12:30 uur) staat er in de Kempenaer soep en een broodje voor je klaar.

Aanmelden kan bij Wijkcentrum de Kempenaer  
tel       0513 626500  of 06 30287142   email   activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl
 Kijk ook eens op de website  www.supportervanschoon.nl 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 

OP ONZE JAARVERGADERING

10 MAART 2020, 20.00 uur

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslag.
4. Financieel verslag.
5. Verslag kascommissie.
6. Wijzigingen in bestuur.

7. Mogelijke andere, extra, onderwerpen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Stukken zijn ter vergadering aanwezig en ook 
op onze website. 
EN DAN: Na de pauze spelavond met Meral 
en Floris van Sfinx, Spellen en Speelgoed. 

Floris: “Al ruim twee jaar hebben wij een prachtige speelgoed en spellenwinkel aan de 
Dracht in Heerenveen. Wij hebben een groot aanbod aan speelgoed, en vooral: bord en 
kaartspellen. We zijn erg blij te mogen vertellen dat we met onze mooie collectie spellen 
naar jullie toe gaan komen! Op dinsdag 10 maart zullen we een spellendemonstratie in de 
Kempenaer verzorgen!  
Jullie zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en zo kennis te maken met verschillende 
mooie spellen. Het belooft een gezellige en hopelijk een leerzame avond te worden.  
Zien we jullie op 10 maart? Natuurlijk zijn we ook in onze winkel te vinden, voor wie al eens 
kennis wil komen maken. Suggesties voor de spellendemonstratie zijn van harte welkom! 

Vriendelijke groet,  
Dracht 111, 8442BN Heerenveen. www.sfinxspellen.nl”



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

MAART 2020

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

vr. 13 mrt | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

vr. 20 mrt.  | 19.00-22.00 uur
 JUST DANCE > DISCO

vr. 27 mrt. | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 5,- excl. drinken 
vooraf aanmelden noodzakelijk

Op 7 februari hielden we onze jaarlijkse vrijwil- 
ligersavond. Onder het genot van een kopje koffie/
thee met een stukje oranjekoek en later een hapje 
en een drankje luisterden we naar de inspireren-
de en interactieve  lezing van Marjolein Reurich, 
gelukscoach.

Geslaagde dansmiddag op zondag 26 januari! 

Daarom de volgende dansmiddag op zondag 15 maart van 14.00 tot 17.00 uur 
in de Kempenaer. Iedereen van harte welkom, ook om te kijken of te kletsen of 
spelletjes te doen. Muziek op aanvraag. Alle dansen zijn mogelijk. Voor jong en oud.

Welkom!!!
WhatsAppen mag ook naar 06 30287142

de herin- 
nering van: 

vrijdag  
7 februari

KINDERBINGO
Vrijdag 6 maart van 18:30 – 20:00 uur  
(zaal open 18:00 uur) In wijkcentrum de 
Kempenaer. 
Georganiseerd door wijkcentrum de 
Kempenaer en buurtvereniging “Saskia”.
Voor alle kinderen t/m 12 jaar uit de wijk 
Heerenveen-midden (ook niet leden  
van buurtvereniging “Saskia”).
De Kosten, inclusief één consumptie  
zijn  € 2.50 per kind. 

Jij komt toch ook?


