
gesloten
Vanwege de coronacrisis  
is het wijkcentrum  de 
Kempenaer nu al een aantal 
weken gesloten. Activiteiten 
vanuit het wijkcentrum en 
van buurtvereniging Saskia 
moesten helaas worden 
afgelast. Er komt nu enige 
versoepeling, maar beperkt 
voor ons wijkcentrum.  
Houdt de volgende  
nieuwsbrief, de website  
en Faceboek in de gaten.
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Voor alle inwoners van de wijk!Voor alle inwoners van de wijk!

COMPUTERHULP HEERENVEEN
Door de coronacrisis heeft ook Computerhulp Heerenveen onverwacht de deuren 
moeten sluiten. Afspraken die gemaakt waren konden plotseling niet meer nagekomen 
worden, daardoor hebben we helaas een aantal mensen niet kunnen helpen op de ma-
nier die u van ons gewend bent. We gaan ervan uit dat we in september weer aanwezig 
te zijn om alle computerproblemen samen met u op te lossen.  
Alle vrijwilligers van Computerhulp Heerenveen wensen u een fijne zomer en hopen u in 
goede gezondheid weer te mogen begroeten in september. 

Beste bewoners,
We leven nu al weken in een andere wereld. Iedereen wordt getroffen en voor velen is 
het een moeilijke tijd. Buiten de corona om springt vooral het missen van contact en wat 
daaruit voortvloeit in het oog. Dit treft ook ons wijkcentrum. Zoals het nu lijkt blijft Wijk-
centrum De Kempenaer in ieder geval tot 20 mei gesloten voor alle bijeenkomsten.
Het leven zal er voorlopig anders uit zien dan voorheen. Daarom zoekt Wijkbelang Heer-
enveen-midden naar nieuwe mogelijkheden om toch wat voor en in de buurt te kunnen 
doen.
Hoe kunnen we met elkaar de handen in een slaan om de situatie te verlichten?  
Voorbeelden zijn legio, u kunt denken aan een buurtbingo vanuit de voortuin, ruilbeurs 
op afstand, belrondes. Maar wie weet heeft u zelf nog wel een beter voorbeeld?

Laten we van de crisis een kans maken om nieuwe dingen te ontdekken. Om de samen-
leving in de wijk vorm te geven. We moeten anders denken en doen. Alleen gaan we dat 
niet redden, samen is de oplossing, daarom deze oproep aan u, doet u mee?
 Wij wensen u in ieder geval veel sterkte de komende tijd. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met bestuur@heerenveen-midden.nl. Telefoonnr 0655217583.  

Ook voor het meedenken over vervangende activiteiten horen we graag van u!
Wim Swart

MAAK EEN  
NATUURWANDELING  
IN JE EIGEN  
WOONOMGEVING
Wist je dat er in de stad ook veel 
natuur te vinden is? Wandel.nl heeft 
een mooie stempelkaart ontworpen 
waarmee je, alleen of met je gezin, op 
ontdekkingsreis kunt gaan. Op onze 
website www.wijkheerenveenmidden.nl 
vind je meer informatie en de stempel-
kaart van dit leuke initiatief van  
wandel.nl .

VELD TACONISHOF
Samen met de buurt aan de slag: Een aantal buren rondom het 
grasveld aan de Taconishof heeft het plan opgevat om dat veld 
leuker en uitdagender te maken voor alle buurtbewoners.  
Het veld is nu niet spannend voor de kinderen, er gebeurt te wei-
nig en bovendien is het niet veilig genoeg voor spelende kinderen 
aangezien er soms te hard wordt gereden rond het veld.
Met iedereen die mee wilde denken hebben we een ontwerp 
gemaakt voor een soort natuurlijke avonturentuin. Niet met de 
gebruikelijke speeltoestellen, maar juist met natuurlijke materialen 
maken we een tuin waarin je kunt spelen, verstoppen, voetballen, 
tuinieren en nog veel meer. De volwassenen hebben aangegeven 
zelf ook meer gezelligheid en gezamenlijke activiteit te willen. 
Daarom worden er ook picknicktafels geplaatst en een natuurlijke 
overkapping waar bijvoorbeeld een buurtbarbecue kan worden 

gehouden. Met perken met wilde bloemen, grote bakken met 
bloemen en kruiden hopen we zo een mooie, natuurvriendelijke, 
leerzame en gezellige tuin te maken voor alle buurtbewoners.  
De gemeente is erg enthousiast over ons plan en biedt ons allerlei 
goede hulp en tips en helpt ons waar mogelijk. Het ontwerp, de 
aanleg en het onderhoud wordt volledig door vrijwilligers uit de 
buurt gedaan. Voor de kosten van materialen, plantgoed, etc. 
heeft inmiddels ruim de helft van de buurtbewoners zelf een 
financiële bijdrage toegezegd en geeft de gemeente Heerenveen 
ons een bijdrage uit het Maak Het! fonds. Voor het laatste deel 
van de te maken kosten is een subsidieaanvraag gedaan bij de 
provincie.  
Zodra de toezeggingen gedaan zijn, gaan we snel aan de slag om 
van het grasveld aan de Taconishof een mooie, groene en span-
nende speel- en ontmoetingsplek te maken.



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

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

We willen u graag ook informeren over initiatieven  
welke in verband met het coronavirus worden genomen:
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We gaan een buurtkansenkaart voor bewegen
ontmoeten en spelen maken. Help je ons? 

Denk mee over hoe jij buiten wil kunnen bewegen
ontmoeten en spelen. Vul online de enquête in!

Wijkbelang Heerenveen-midden, buurtverenig ing Saskia en de gemeente willen samen met 
jullie een kansenkaart maken voor bewegen, ontmoeten en spelen in de buurt.  Op deze kaart 
komen projec ten te staan die de wijk mooier maken, zoals ‘een bankje verplaatsen’ of ‘een 
veilige oversteek maken’, maar ook de ac tiviteiten d ie er a l zijn. En dat willen we graag goed 
doen, daarom vragen we jou om mee te denken. Zodat we straks mooie beweeg-, ontmoetings- 
en speelp lekken hebben in de wijk. Doe je mee en vul je de enquête in? Een eerste opzet voor 
de kaart vind je op de ac hterkant. 

Ga naar de website www.maakhet.nl en volg de link naar Heerenveen-Midden.  
(https:/ / app.maptionnaire.c om/ nl/ 8689/ ) of sc an deze QR-c ode:

Heerenveen-midden

Ben jij graag buiten?

DENK MEE!

Cornelieke de Jong, wonend in Skoatter-
wald, Heerenveen heeft de facebookgroep 
‘Coronahulp Heerenveen’ opgestart.  
De groep is bedoeld voor het uitwisselen 
van vraag en aanbod van hulpdiensten ten 
gevolge van het coronavirus. Dit kan gaan 
om het regelen van oppas voor kinderen/ 
een boodschapje doen voor een oudere / 
een belletje of kaartje sturen/ het aanbie-
den van vervoer etc. Natuurlijk binnen de 
richtlijnen van het RIVM, waarnaar wordt 
verwezen binnen de groep.

Het coronavirus leidt tot veel vragen,  
ook over de gevolgen voor jezelf en de 
mensen om je heen. Actuele informatie 
lees je op deze Rijksoverheid-pagina.  
Informatie vanuit de gemeente is terug  
te lezen op heerenveen.nl/corona

Caleidoscoop houdt op 
www.caleidoscoopheerenveen.nl/corona 
een overzicht bij met tips en intitiatieven 
om contact te houden of hulp te bieden.  
Een klein gebaar doet veel!. Mist u iets in 
de overzicht of wilt u zelf iets organiseren, 
we horen het graag! 

Neem contact met Caleidoscoop op als 
je mogelijkheden hebt of ziet om iets te 
doen. Zo ontstaat één verzamelplek en 
krijgen de hulpvragen en het aanbod de 
meeste aandacht. De medewerkers van 
Caleidoscoop zijn ma t/m do tussen  
9.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar.


