
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 
November 2021 

2021  

Vrijwilligers gezocht voor het project Sociaal Tuinieren 

 
Wat is Sociaal Tuinieren? 

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen door 

vrijwilligers. De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm beplant. Doordat vrijwilligers 

de tuinen na de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame contacten en 

wordt eenzaamheid doorbroken.  

Waarom Sociaal Tuinieren? 

Met Sociaal Tuinieren willen we eenzaamheid bestrijden door de  

sociale cohesie in wijken te verbeteren. Daarnaast streven we naar  

meer groen in de wijk.  

Want groen heeft een positief effect op de gezondheid, leefbaarheid en 
klimaatbestendigheid van de wijk 

Wat onderscheidt Sociaal Tuinieren ? 

Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van andere projecten waarin vrijwilligers  

tuinen opknappen doordat:  

tuinen onderhoudsarm en ecologisch verantwoord worden aangeplant; tuinen duurzaam 

worden onderhouden door vrijwilligers;  

vrijwilligers deskundige begeleiding krijgen op het gebied van groenonderhoud,  

en sociale en ecologische duurzaamheid. 

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u dit doorgeven aan:  

egbert.berenst@presentheerenveen.nl 

 

AGENDA 
 

Ouder en kind café 

iedere maandagochtend  

van 9.30 tot 11 uur 

Spelletjes ochtend 
Iedere dinsdag en donderdag  

van 9.30 tot 12.00 uur 

Creatieve handwerk middag 

  iedere dinsdagmiddag van 

14.00 uur tot 16.00 uur 

kosten € 1.- p. p. 

Computerhulp 

 Iedere woensdag middag 

van 13.30 uur t/m15.30 uur 

Handwerken 

 Iedere woensdagavond van 

19.30-21.30 uur 

Gezellig samen eten 

Vrijdag 12 en 26 November 

10 December 

 Aanvang 18.00 uur  

€ 5,00 excl. Drankjes 

Opgeven bij 06-55217583 

Kinderfilmavond 

19 november 

Aanvang 19.00 uur 

Kosten 2,50 p. p. 

Klaverjassen 

Zaterdag 13 november 

aanvang 13.30 

inleg € 5.- p. p. 

Just Dance 

woensdag 17 december   

aanvang 19.00 uur 

opgeven bij tel: 06-55217583 

Kosten € 2,50 p.p.   

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

    



 

 

 

  

 

                                                 Fietstocht 

 
                                                      Zondag 26 september vertrokken 28 deelnemers  vanuit  

                                                      De Kempenaer voor een fietstocht  van 36 km. 

De tocht werd georganiseerd door De Kempenaer en Buurtvereniging “Saskia” en ging dit maal 

richting het zogeheten Skarsterein, langs Langweer richting Joure en vervolgens weer terug 

naar Heerenveen. Onderweg werd men getrakteerd op koffie/thee met cake. Rond 15.30 uur 

was een ieder weer terug in De Kempenaer waar onder het genot van een hapje en drankje 

nog even gezellig werd na gepraat. 

 

  

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: 06-31917568 

 

 
 

 
Werk aan speelplekken van start 
 
Het is bijna zover, de herinrichting van de speelplekken aan de 
Jan Mankeslaan en de Halbe Binnertsstraat gaat van start.  
Het werk wordt achter elkaar uitgevoerd. 
Na de herfstvakantie wordt er gestart in de Jan Mankeslaan  
  
Meer informatie vind u op onze website: 
www.wijkheerenveenmidden.nl 
 

  

 
                  Wie denkt dat het altijd van een leien dakje gaat in de 

                 keuken van de Kempenaer heeft het mis. Onlangs zat 

de afvoer verstopt en moest de gemeente met grof geschut 

komen om de boel weer los te krijgen, met als gevolg dat de hele 

keuken één groot stinkend zwembad werd. Maar de dames van 

het kookteam staan hun mannetje en hebben uit alle macht 

gedweild en gepoetst zodat er ‘s avonds toch heerlijk samen 

gegeten kon worden! 
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