
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 

     Januari 2021  

  

Wijkcentrum  gesloten!! 

i.v.m. de coronamaatregelen 

is het wijkcentrum helaas 

genoodzaakt haar deuren tot  

19 januari  te sluiten  

 
     
 

    

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Beste inwoners 

Het afgelopen jaar was een vreemd, en voor velen een moeilijk jaar. Er is uitgebreid over 

gesproken en geschreven, we worden er soms een beetje moe van. Gelukkig probeert 

iedereen positief te blijven en zo staan wij, Wijkbelang Heerenveen-midden, er ook in. 

Hoewel het onzekere tijden zijn, gaan we toch door met plannen maken. We werken aan een 

zeer gevarieerd aanbod van activiteiten, zodat er voor iedereen wat bij zit. Vanwege de 

laatste corona maatregelen zullen wij zeer beperkt open zijn tot 20 januari 2021, maar zodra 

het kan gaan we weer open en pakken we de draad weer op. Heeft u tijd over en bent u op 

zoek naar vrijwilligerswerk? We hebben veel ideeën en kunnen bij de uitwerking daarvan wel 

wat hulp gebruiken. Wij hopen u snel te mogen ontmoeten in De Kempenaer en we wensen 

iedereen een gelukkig en gezond 2021. 

Nel de Boer, Voorzitter 

                                                                     
  

                                 

                                         Pinnen in de Kempenaer 

                                         Wist u dat u sinds kort ook kunt pinnen in het Wijkcentrum? Onze 

barmedewerkers stellen het zeer op prijs wanneer u hiervan zoveel mogelijk gebruik gaat  

maken, het scheelt hen veel administratief werk en minder contant geld in kas is natuurlijk  

een stuk veiliger! 
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Even voorstellen Hennie Otter  

                                       In de rubriek even voorstellen ben ik de laatste nieuwkomer in het 

                                          bestuur van Wijkbelang-Midden. Samen met mijn man woon ik al 

                                            vele jaren in de wijk Heerenveen midden waarvan de laatste jaren 

                                              naar volle tevredenheid in de E. Halberstsmastraat. Bijna tien jaar 

                                               geleden ben ik begonnen als vrijwilliger bij SeniorWeb Heerenveen 

                                                 waar we in Marijke Hiem Senioren mochten leren omgaan met 

                                                 de computer. Toen SeniorWeb Heerenveen noodgedwongen 

                                                 moest stoppen werd ons gevraagd of we misschien iets  

                                                wilden doen in wijkcentrum de Kempenaer. Onder de naam  

                                             Computerhulp Heerenveen zijn we, nu bijna twee jaar geleden, 

                                          gestart met computerhulp op de woensdagmiddag. Helaas hebben 

                                    we door de coronacrisis dit seizoen nog niet veel kunnen doen maar 

zodra het weer mogelijk is zijn we weer aanwezig. Na het eerste seizoen Computerhulp werd 

me gevraagd of ik er wat voor voelde om iets te doen in het bestuur van Wijkbelang-Midden. 

Heb er wel even over na moeten denken maar aangezien ik wel van een uitdaging hou 

uiteindelijk ja gezegd, PR is inderdaad een uitdaging gebleken, en dat is het nog steeds maar 

heb er nog geen spijt van gehad.  Jammer dat we nu zo weinig kunnen doen, ook al gebeurd 

er achter de schermen wel van alles, en is het bestuur bezig om allerlei activiteiten op te 

zetten, toch zullen we nog  even geduld moeten hebben want wij mogen met z’n allen dan 

wel klaar zijn met Corona, helaas is Corona nog niet klaar met ons.   
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                                        Burgerwacht Heerenveen-Midden  

                                        Afgelopen weken is er een forse toename van vandalisme in de wijk Heerenveen-Midden, 

                                        burgerlijk toezicht is van groot belang voor veiligheid en om het aantal incidenten terug te  

                                        dringen. Het starten van een Burgerwacht is een initiatief vanuit de preventieapp. Inmiddels zijn 

                                        er een aantal aanmeldingen van buurtbewoners die mee willen doen. Verder zijn er gesprekken 

                                         gaande met Politie en Gemeente om het plan van de Burgerwacht verder uit te werken, zodat 

we op korte termijn kunnen starten. Een Burgerwacht heeft een voorbeeldfunctie voor de wijk, heeft een signalerende 

functie op veiligheid in de wijk en kan een aanspreekpunt zijn voor de wijkbewoners. 

We zoeken nog buurtbewoners die willen helpen met de Burgerwacht, wil jij graag je steentje bijdragen voor de 

veiligheid in onze buurt? Geef je dan op bij Sietse Koopman 06-24214908 of bij Bianca Rooks 06-13511059 
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