
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN OKTOBER 2020 

AGENDA  

  De Kempenaer is dagelijks 

geopend van 9 tot 16.30 uur U 

bent van harte welkom voor 

een drankje en /of gezellig 

praatje. 

 

Maandag 5 oktober. 
van 13.30-15.30 uur.  
    Rijbewijskeuring 

Aanmelden 06 10329560 of via 
vraag@rijbewijs-keuring.com. 

 

 Iedere woensdag middag 

Computerhulp 

 

Iedere woensdagavond van 

19.30-21.30 uur 

Handwerken 

 

Iedere donderdag van 

     10.00-11.00 uur  

inloopspreekuur  

Meitinkers 

 

9 Okt. 18.00 uur  

Gezellig samen eten 

€ 5,00 excl. Drinken 

opgeven bij: 06-55217583 

 

23 Okt. 18.00 uur  

Gezellig samen eten  

€ 5,00 excl. Drinken 

opgeven bij: 06-55217583 

 

 Maandag 2 nov. 
 van 13.30-15.30 uur 

Rijbewijskeuring  
Aanmelden 06 10329560 of via 
vraag@rijbewijs-keuring.com. 

 
Turkse kookworkshop 

Vrijdag 6 nov. 17.00 uur 
opgeven: 06-46744372 

 

 

 

  

 

  

 Keuring voor rijbewijs 
 
Iedere eerste maandagmiddag van 
de maand bestaat de mogelijkheid 
van een keuring voor het verlengen 
van uw rijbewijs.  
Voor 2 verwijsbrieven van het CBR 
zijn de kosten € 45.-   
Leden van ouderen organisaties 
krijgen  op vertoon van de ledenpas  
€ 5.-  korting .  
Wel even zelf om vragen.  
Voor data en aanmelden zie de 
agenda in deze nieuwsbrief en de 
website van, rijbewijs-keuring.com 
 

Turkse kookworkshop 

Vrijdag 6 november 2020 om 17.00 uur in Wijkcentrum 
de Kempenaer  Kosten: € 7,50 per persoon 

Gezellig samen koken en daarna met z’n allen genieten 

van de gemaakte gerechten?  

Het kan, op vrijdag 6 november aanstaande,  

van 17.00-21.00 uur.  

We hebben Nurcan Aksel, van Afiyet-Olsun , bereid 

gevonden om een Turkse kookworkshop te geven  

in de Kempenaer.  

Nurcan is een begrip in Heerenveen, ze geeft workshops 

bij bedrijven, bij mensen thuis of in haar eigen 

woonkamer.  

Ze is regelmatig te vinden op markten, waar ze typisch 

Turkse gerechten en hapjes verkoopt.  

Voor ons heeft ze een paar heerlijke gerechten op het 

menu staan, tegen het zeer schappelijke tarief van € 7,50. 

Bent u enthousiast geworden, meldt u zich dan aan.  

 

Opgeven voor deze workshop kan via 06-46744372 

Wacht niet te lang, want vol =vol 

 

mailto:vraag@rijbewijs-keuring.com


 

 

 

Vruchten plukken in de Le Roy tuin 

In de Le Roy tuin groeien veel fruitbomen en struiken, waaronder de Gele Kornoelje.  

Momenteel groeien er volop felrode vruchten aan deze struik die in taarten en jam 

verwerkt kunnen worden. Deze Turkse familie uit Heerenveen-Midden plukt elk jaar 

vruchten om deze op te eten.  

Dat is ook precies de bedoeling! De Le Roy tuin is een pluktuin waar tientallen 

fruitbomen, mispels, tamme kastanjes en hazelnootbomen groeien waar u natuurlijk 

de vruchten van mag plukken.  

Peter Wouda, Bouwmeester Le Roy tuin Heerenveen-Midden 06-24573020 

 

 

 

 

 

 

                                             

  

COLOFON 
De nieuwsbrief is een uitgave 

van Wijkbelang Heerenveen-

midden 

www.wijkheerenveenmidden.nl 

bestuur@heerenveen-

midden.nl 

dekempenaerverhuur@heerenv

een-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 

 

Witlof recept van het Kookteam 

Snij een struikje witlof in de lengte 

door en snij de bittere punt er uit. 

Witlof in grove stukken snijden. 

 

Smelt een klontje roomboter, doe de 

witlof en wat ham blokjes in de pan en 

wok dit geheel een paar minuten.       

Roer er wat groentebinder door en 

strooi als laatste wat geraspte kaas 

over het geheel. 

 

Heerlijk met aardappelen en een 

saucijsje!!  

                                        Eet smakelijk!!! 
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