
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 
September 2021 

2021  

We gaan weer van start 
 
Houd Facebook, onze website, en de nieuwsbrief goed in de gaten, want we gaan weer 
beginnen! Met veel enthousiasme zijn we aan het plannen en regelen geslagen, zodat we 
in september een leuk en gevarieerd programma kunnen aanbieden. Afgelopen jaar was 
het stil in de Kempenaer, we weten allemaal waarom. Hoewel het voor veel mensen zwaar 
was wil ik liever vooruitkijken, over Corona is al zoveel gezegd. We hebben een spelletjes 
ochtend in het leven geroepen, eten in de Kempenaer gaat weer van start en er staan 
interessante lezingen gepland.  Verder starten we iedere dinsdagmiddag met een  
handwerkclub en word er samen met buurtvereniging Saskia een fietstocht georganiseerd, 
leuke activiteiten toch? Er zit vast iets voor u bij! Ik hoop u snel te zien in ons prachtige 
wijkcentrum De Kempenaer. 
Nel de Boer, voorzitter 

 

AGENDA  

  De Kempenaer is dagelijks 

geopend van 9 tot 16.30 uur. 

 U bent van harte welkom voor 

een drankje en /of praatje. 

 

Lezing Composteren 

9 september 2021 

aanvang 19.30 uur  

entree € 2,50 

Spelletjes ochtend 

Vanaf 7 september 

Iedere dinsdag en donderdag  

van 9.30 tot 12.00 uur 

Computerhulp 

vanaf 8 september 

Iedere woensdag middag 

van 13.30 uur t/m15.30 uur 

  Creatieve handwerk middag 

vanaf 7 september  

iedere dinsdagmiddag van 

14.00 uur tot 16.00 uur 

kosten € 1.- p. p. 

Handwerken 

Vanaf 8 september 

Iedere woensdagavond van 

19.30-21.30 uur 

Kinderfilmavond 

17 september 

Aanvang 19.00 uur 

Kosten 2,50 p. p. 

Gezellig samen eten 

10 - 24 september 

 Aanvang 18.00 uur  

€ 5,00 excl. Drinken 

Opgeven bij 06-55217583 

Fietstocht 

26 september 

 Start 13.00 uur bij de 

Kempenaer 

Kosten € 2.50 p. p. 

 

 

  

 

  

 

 Vrijdag 17 september Kinderfilmavond 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan in onze 

bioscoop naar een leuke filmkraker kijken. 

Aanvang 19.00 uur in Wijkcentrum de 

Kempenaer 

Dr. Wumkeslaan 4,  8442 EM Heerenveen 

Graag opgeven voor 10 september  

kempenaerverhuur@heerenveen-midden.nl 
of tel: 06-55217583 

Kaarten zijn ook voor aanvang te verkrijgen voor 

€ 2.50 p. p. 

inclusief Popcorn, drankje en een zakje snoep  

mailto:neldeboer100@outlook.com
mailto:kempenaerverhuur@heerenveen-midden.nl


 

 

 

  

 

 Lezing ‘Composteren is vooruitzien’ door Marc Siepman 

 
Op donderdag 9 september 2021 van 19.30-21.30 uur, geeft Marc Siepman de lezing 
 ‘Composteren is vooruitzien’ in wijkcentrum De Kempenaer in Heerenveen.    
Hoe zit het ook alweer met de koolstof-stikstofhouding? Wat is nou groen en wat is nou bruin? 
Is hete compost beter dan koude compost? Hoe maak je wormencompost? Wat mag er wel en 
wat mag er niet op de composthoop? Wat moet je doen als het misgaat? Zijn er nog andere 
mogelijkheden naast composteren?  Allemaal vragen waarop het antwoord tijdens deze lezing 
aan bod komt. Ook kom je te weten waarom composteren vooruitzien is. Gedurende de lezing 
is er ruimte om vragen te stellen. Meer informatie kunt u vinden op         www.marcsiepman.nl  
Wanneer: donderdag 9 september 2021 Tijd: van 19.30-21.30 uur  
Locatie: Wijkcentrum De Kempenaer Dr. Wumkeslaan 4, Heerenveen 
Kosten: € 2,50 p.p.  
Aanmelden: neldeboer100@outlook.com of 06- 46744372 

 

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 

  06-55 21 75 83 

 www.buurtverenigingsaskia.nl 

Lid worden: 06-13 76  05 40 

 

 Woensdag 8 september  gaan we weer van start   

met  Computerhulp. 

Let op!!  

aangezien er geen hulp verleend kan worden op 

anderhalve meter afstand  is het dragen van een 

mondkapje verplicht.      

 

Gezamenlijk eten gaat 10 september weer van start. 
We doen de schorten weer voor, trekken potten en  
pannen uit de kast, poetsen het bestek op, dekken de tafel 
en kijken er  naar uit om u na een lange periode weer  
te mogen ontvangen om samen lekker te eten.  
Het kookteam de Kempenaar. 
Aanvang 18.00 uur Kosten € 5.- p.p. 
Opgeven voor woensdag 8 september bij 
dekempenaerverhuur@heerenveenmidden.nl  
 of tel: 06-55217583 
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