
 

 

 

Beste inwoners,  
 
Dag na dag, week na week, alweer....een maand en nog meer. De tijd rijgt zich 
aaneen. Er gebeurt weinig en Corona is nog lang niet weg. De besmettingen 
nemen weer toe en we zijn de regelgeving zat. En dat is voor de kwetsbare 
groepen erg vervelend. Vooral de singles. Dag na dag alleen met wat bel/video 
contact. Soms een bezoekje, maar van slechts paar vaste contacten. Hoe kunnen 
wij dat positief krijgen? 
 
Persoonlijk had ik genoeg te doen. De boekhouding van Wijkbelang is nu volledig 
op orde. Op de achtergrond bleef ik het nieuwe bestuur adviseren en soms wat 
duwen. We gaan voorzichtig de verhuur van de ruimten in de Kempenaer weer 
uitvoeren. Ook een aantal activiteiten kunnen coronaproof weer starten. Zie de 
agenda en let op de website en facebook. 
 
Wie met een groepje wil komen, kan dat doen na telefonische aanmelding of via 
de mail. We zullen u met open armen ontvangen voor wat dan ook. Uiteindelijk is 
het wijkcentrum van en voor ons allen. De huiskamer van de wijk? Vooral in deze 
tijd is het fijn en ook belangrijk om nieuwe buurtgenoten te ontmoeten. Ik wens 
ons allen een goede tijd en sterkte.  
 
Wim Swart, voorzitter a.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN SEPTEMBER 2020 

Voor alle inwoners van de wijk! 

AGENDA  

Vanaf 1 september is de 

Kempenaer weer dagelijks 

geopend van 9 tot 16.30 uur 

U bent van harte welkom 

voor een drankje en /of 

gezellig praatje. 

 

Vanaf 9 september weer 

iedere woensdag middag 

Computerhulp 

 

Iedere woensdagavond van 

19.30-21.30 uur 

Handwerken 

 

Iedere donderdag van 

     10.00-11.00 uur  

inloopspreekuur  

Meitinkers 

 

11 sept | 18.00 uur  

Gezellig samen eten  

€ 4,50 excl drinken 

 

18 september 19.15 uur 

Buitenbioscoop  

voor kinderen t/m 12 jaar 

  

25 sept | 18.00 uur  

Gezellig samen eten  

€ 5,00 excl drinken 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

BUURTVERENIGING SASKIA 

Helaas zitten we nog midden in de 

Coronacrisis. Aangezien ook het bestuur 

van  “Buurtvereniging Saskia” zich moet 

houden aan de corona maatregelen 

hebben we de boottocht dit jaar helaas 

moeten  annuleren. De Burendag en 

fietstocht gaan in september onder 

voorbehoud gewoon door, leden van  

“Buurtvereniging Saskia” ontvangen 

hierover binnenkort nader bericht. 

Ook over de activiteiten die we het 

winterseizoen hopen te organiseren 

ontvangen onze leden zo spoedig 

mogelijk bericht. Bent u nog geen lid van 

de Buurtvereniging en lijkt het u leuk om 

ook eens iets samen met buurtgenoten 

te doen geef u dan nu op als lid! 

Dit kunt u doen door te bellen met: 

0513-620857 of 06-24214908 

e-mail: buurtverenigingsaskia@gmail.com 

website: www.buurtverenigingsaskia.nl 

                                                                                                                                                                               

  

ETEN IN DE KEMPENAER 

Het is de bedoeling  om op 11 

september weer een start te maken 

met samen eten in De Kempenaer. 

Hierbij houden we bij de opstelling 

van tafels en stoelen natuurlijk 

rekening met de Coronamaatregelen.  

Dit betekent dat we uitgaan van 20 

personen per keer, mocht er meer 

belangstelling zijn dan komt u op een 

wachtlijst en word de eerstvolgende 

keer als eerste uitgenodigd.   

 

Kosten € 5.00 p. p.  excl. drinken 

Belangstellenden kunnen zich voor  

7 september 2020 opgeven bij  

    06-55217583 

 

Het kookteam van De Kempenaer 

     

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

De nieuwsbrief is een uitgave van 

Wijkbelang Heerenveen-midden 

www.wijkheerenveenmidden.nl 

bestuur@heerenveen-midden.nl 

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 

www.buurtverenigingsaskia.nl 

Lid worden: 06-13 76  05 40 

Wijkbelang 

Heerenveen-midden 

   

VACATURES 
 
We zijn op zoek naar een VOORZITTER.  
Algehele leiding en representatie van Wijkbelang, minimaal 2 uur per week. 
Maar je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je er aan besteedt. 
 
PENNINGMEESTER. Boekhouding van Wijkbelang en de Kempenaer. 
Aanvragen van subsidies. Rekeningen betalen. Factureren.  
Meestal 1 uur per week en 1x per maand langer.  
Het werk kan meestal thuis gebeuren. Excel (MS) of Numbers (Apple). 

 

 

 

  

COMPUTERHULP HEERENVEEN 

 

Computerhulp Heerenveen hoopt op   

9 september om 13.00 uur weer te  

starten met de inloopmiddag. 

Natuurlijk proberen ook wij ons 

zoveel mogelijk aan de anderhalve 

meter maatregel van het RIVM te 

houden, we adviseren u echter om, 

indien dit niet mogelijk mocht zijn, uit 

voorzorg voor onze en uw eigen 

veiligheid een mondkapje mee te 

nemen.     

NIEUW BESTUUR 

Wim Swart : Voorzitter a.i. 

Alie Siebersma: Secretaris 

Stoffel Holkema: Beheerder Wijkcentrum 

Cor Hoekstra: Verhuur en inzet bar 

Hennie Otter:  PR 

Nel de Boer: Activiteiten 

Akky Holtrop: Bestuurslid 

Menze Schaafsma: Bestuurslid 

Hans van Rijs: Bestuurslid 

  

 

 

VELD TACONISHOF 

 

 

 

 

 

De bloembakken rond het speelveldje op het 

Taconishof zijn in het kader van de opknapbeurt  

belangeloos gevuld met diverse planten en 

kruiden door Tuincentrum “Van Rijs” uit Rottum. 

DRAAIORGEL “GROTE DORUS” 

 

 

 

 

Draaiorgel “Grote Dorus” uit Wolvega trok op 16 mei 

door de wijk om de bewoners wat op te vrolijken in een 

moeilijke tijd. Wijkbelang “Heerenveen midden en 

Buurtvereniging “Saskia” kijken terug op een geslaagde 

ochtend met zichtbaar vrolijke bewoners  

 

 

BUITENBIOSCOOP  
voor kinderen t/m 12 jaar 

Lijkt het je leuk om met je vriendjes en 

vriendinnetjes uit de wijk Heerenveen-midden 

buiten naar een leuke film te kijken? 

Kom dan op vrijdagavond 18 september 2020 

naar wijkcentrum De Kempenaer. De film begint 

om 19.15 uur. Je bent vanaf 19.00 uur welkom. 

 

 

 

   ACTIVITEITENCOMISSIE 
 
Sinds kort beschikt De Kempenaer over een activiteiten 

commissie.  Deze commissie bestaat uit Alie 
Siebesma, Menze Schaafsma en Nel de Boer. Voor 
komend seizoen hopen zij een aantal nieuwe 
activiteiten  te organiseren waaronder een 
kookworkshop, een workshop composteren en 
een cursus keramiek en/of porselein beschilderen.  
Raadpleeg voor het laatste nieuws onze website 
en/of Facebookpagina.     
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