
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 

     Maart 2021  

  
Help jij mee om onze wijk schoon te houden? 

Net als voorgaande jaren doen ook wij op zaterdag 20 maart 2021 weer mee met de landelijke actie  

 Supporter van Schoon.  Jong en oud zijn van harte welkom!  Samen kunnen we er voor zorgen  

dat Heerenveen midden een van de schoonste wijken wordt. 

Jij doet toch ook mee 

Vanaf 10.30 uur ben je van harte welkom bij Wijkcentrum De Kempenaer om de benodigde spullen 

zoals grijper, vuilniszak etc. op te halen.  Uiterlijk 12.30 uur kunnen  de spullen weer ingeleverd worden. 
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er mee gaan doen is. 

Opgeven noodzakelijk dit kan t/m 18 maart 2021 via email: bestuur@heerenveen-midden.nl 
Jouw gezondheid en die van anderen staat natuurlijk voorop. Ga je zwerfafval rapen?  

Dan zijn de volgende veiligheidsadviezen belangrijk. 

Raap je afval met mensen buiten je huishouden? Zorg dat je maximaal met 1 persoon op pad gaat en  

houd 1,5 meter afstand van elkaar. In je eentje of met je huishouden opschonen blijft het veiligst. 

Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. 

Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles. 

 

  
 

Planten perenbomen 
Bedankt voor uw reactie voor het planten van perenbomen in het 
openbaar groen. Inmiddels zijn alle binnen gekomen suggestie 
geïnventariseerd. Uw suggesties zijn bekeken en beoordeeld op 
de omstandigheden en mogelijkheden. In onderstaand overzicht 
heb ik aangegeven wat onze bevindingen zijn. Alma Tademaweg, 
lege stukken bij oever: heel geschikt. Grasveld tussen Oranje 
Nassaulaan en Rembrandlaan aansluitend op de Le Roy tuin:  
dit gebied wordt binnen afzienbare tijd heringericht vanwege 
Heerenveen beter bereikbaar. Prof. dr. Cleveringastraat: nieuwe 
bomen zijn reeds geplant. Tussen de huizen aan de Barones de 
Vos van Steenwijksingel en de Surinamesingel : prima locatie.  
Kempenaarssingel: hier zijn inmiddels bomen geplant. 
Wijkcentrum de Kempenaer: is een plek voor een boom met 
meer karakter dan laagstam perenboom. Dit wordt meegenomen 
bij toekomstige nieuwe aanplant. De perenbomen zijn deels al 
geplant of worden binnenkort geplant. Als de bomen goed 
aanslaan geven ze in het voorjaar een mooie bloesem en later in 
het jaar smakelijke peren! Hopelijk kunnen we met de aanplant 
een goede bijdrage leveren voor de leefomstandigheden van 
bijen, vogels en andere diersoorten en óók nog lang van de peren 
genieten. Met vriendelijke groet, Els Cuijpers 
Team IBOR, Specialist Groenbeheer 

 

 

 

 Wijkcentrum  

gesloten!! 

i.v.m. de corona 

maatregelen 

is het wijkcentrum   

voorlopig nog gesloten 

tot 2 maart.    
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                                      Pas op voor babbeltrucs en Ciber-crime 
                                      Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een 

                                          mooie smoes om binnen te komen. Met deze eenvoudige tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt  

                                          van een babbeltruc. 1. Kijk voordat u uw deur opendoet eerst wie er voor de deur staat. 2. Zorg dat u de 

deur op een kier kunt zetten, bv. Met een deurketting of kierstandhouder. 3. Vraag naar een legitimatiebewijs ook als iemand zegt 

dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Vertrouwt u het niet bel dan 112. 4. Laat nooit mensen zomaar binnen. Wilt u 

iets pakken, bijvoorbeeld telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe de deur dicht. Neem nooit uw portemonnee 

mee naar de deur. 5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën.  

6. Doe de achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen, oplichters vertellen vaak zielige 

verhalen of zeggen dat ze bij de bank of thuiszorg werken. Maar medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs zij 

maken eerst een afspraak met u. 8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs moeders met kinderen of mannen in nette pakken kunnen 

oplichters zijn. 

Cybercrime: Internetcriminelen bedenken steeds nieuwe manieren om via  zogenaamde phishing- mail, app of sms , persoonlijke 

gegevens van mensen te misbruiken of geld afhandig te maken. Men maakt daarbij gebruik van bestaande diensten, zoals 

belastingdienst, banken en andere overheidsinstellingen. Men schroomt  daarbij niet mails of berichten te sturen voorzien van 

originele logo’s. Ook wordt er telefonisch contact gelegd door te bellen of te Whats-appen. Vaak is een vraag  om uw pincode te 

kunnen achter halen of door geld van u los te krijgen. Mocht u een ontvangen bericht niet vertrouwen, zoek dan contact met de 

betrokken instantie. Maak niet zo maar geld over naar een u onbekend persoon of instelling.  Doe altijd aangifte als u slachtoffer 

bent geworden van een babbeltruc of Ciber-crime. Alleen dan kan de politie de daders opsporen. U kunt op twee manieren aangifte 

doen: Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844.  Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte. 

Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112. Schrijf op hoe de verdachte eruit ziet. Heeft de persoon een auto bij zich, schrijf dan ook 

het kenteken op.  
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In memoriam 
 
STOFFEL HOLKEMA. 
De stille kracht in ons bestuur is overleden. Op 1 december kregen we in onze 
bestuursvergadering te horen dat Stoffel ongeneeslijk ziek was. Op 20 december 
overleed hij.  Stoffel was een aimabele man, met wie het goed samenwerken was.  
Hij was er altijd als het nodig was. Of het nu bij de renovatie was, bij het koken, het 
aardappelschillen of als penningmeester. Wat moest gebeuren dat gebeurde ook. 
Persoonlijk heb ik veel steun aan hem gehad. In heftige tijden stond hij achter mij 
en daar blijf ik hem dankbaar voor. Zijn mening gaf hij ook duidelijk, alleen 
wanneer dat nodig was. Hij was een man van harmonie. 
Mijn laatste gesprek met hem was een week voor zijn overlijden. Zelfs toen gaf hij 
aan wat er nog in de Kempenaer moet gebeuren.  
 
We zullen hem missen. Zijn betrokkenheid, zijn stille aanwezigheid, zijn steun en 
zijn humor. Ik voel mij bevoorrecht dat ik de laatste jaren met hem heb mogen 
werken. 
 
Wim Swart 
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