
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 

februari 2022 

  AGENDA 
o n d e r  v o o r b e h o u d  

 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 11 en 25 februari 

 Aanvang 18.00 uur  

€ 5,00 excl. Drankjes 

Opgeven bij 06-55217583 

18 februari 19.00 uur Just Dance 

Opgeven via kempenaerverhuur@ 

heerenveen-midden.nl 

Kosten 1,50 p.p. 

  

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 

 

  

 

  

 

 

Heerenveen-Midden, een mooie wijk waar je fijn samen kan leven,  

dat wil toch iedereen?  

Samen met Caleidoscoop werken wij aan een project om de leefbaarheid van de buurt 

Heerenveen midden te vergroten. In september zijn we hiermee begonnen. 

Ondertussen hebben we een aantal bewoners gesproken en hebben we tips gekregen. 

Ook hebben wij  begin december een bijeenkomst georganiseerd in de Kempenaer.  

Op dit moment zijn wij op zoek naar bewoners die mee willen denken over hun wijk. 

Kort geleden hebben we een Facebookpagina opgezet, hier kunnen bewoners die met 

ons mee willen denken over hun wijk contact met ons op nemen en zich aanmelden.   

Wij willen met de bewoners kijken naar de mooie dingen van de wijk, en naar wat er 

eventueel beter kan en waar mogelijkheden liggen. De reden dat we dit met de 

bewoners doen is omdat we het niet voor de bewoners, maar samen met hen willen 

doen. De bewoners wonen tenslotte in deze wijk, wij vinden dan ook dat ze altijd  

mee moeten kunnen denken over hun eigen leefomgeving.  

Wilt u samen met ons kijken en meedenken over uw leefomgeving?  

Neem dan contact met ons op:  

email: heerenveenmidden.caleidoscoop@gmail.com 

Facebook: Flatwoningen Heerenveen Midden 

Pim, Yldau-Mare en Marleen 
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