
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN maart 2022 

 

  

AGENDA 
 

 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 tot 15.30 uur 

Handwerken 

 Iedere woensdagavond van 

19.30 tot 21.30 uur 

Biljarten 

Iedere Donderdagavond van 

!9.00 uur tot 22.00 uur 

Donderdag 3 maart 

Jaarvergadering volkstuinvereniging  

De Lege Midden 

19.30 tot 21.30 

Vrijdag 4 maart  

(Alleen voor leden) 

Jaarvergadering Buurtvereniging 

‘Saskia”  

NLDoet  

Zaterdag 12 maart 10.00 uur  

tot 12.00 uur 

Klaverjassen  

Zaterdag 12 maart van 13.30 uur tot 

16.00 uur 

Kinderfilmavond 

Vrijdag 18 maart 

aanvang 19.00 uur opgeven voor  

11 maart bij de 

kempenaerverhuur@heerenveen-

midden.nl of tel: 0655217583 

Kosten 2,50 p.p.  

Gezellig samen eten 

Vrijdag 11 en 25 maart 

 Aanvang 18.00 uur  

€ 5,00 excl. Drankjes 

Opgeven bij 06-55217583 

 

 

 

 

  

  

 
Over NLDoet 
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, 
samen met duizenden sociaalmaatschappelijke  
organisaties in het land, weer NLdoet;  
de grootste vrijwilligersactie van Nederland.  
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje het verschil te maken  
en ertoe te doen! 
 
Meedoen?? 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven.  
Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk  
actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger?  
Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.  
Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 
 
Ook onze organisatie heeft een leuke NLdoet activiteit!! 
Bij wijkcentrum de Kempenaer kunnen de jeu de boules banen namelijk wel een 
opknapbeurtje gebruiken, meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke 
activiteit op de website van het Oranjefonds en meld je aan. 
 
Of kom op zaterdag 12 maart vanaf 10 uur naar Wijkcentrum de Kempenaer 
om ons een handje te helpen. 
 
Kom jij ons helpen? laat het ons even weten, ook wanneer je je hebt opgegeven 
via het Oranjefonds  door een berichtje te sturen naar  bestuur@heerenveen-
midden.nl 
 

 

mailto:kempenaerverhuur@heerenveen-midden.nl
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https://www.nldoet.nl/zoeken


 

 

 

  

 

 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 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Wijkbelang Heerenveen midden  
zoekt vrijwilligers voor de volgende functies 
 
Gastheer / gastvrouw 
De taken van een gastheer/gastvrouw bestaan uit onder meer, het verzorgen  
van een hapje en drankje bij activiteiten en het bijhouden van de kas. 
  
Een handige klusser  
We denken hierbij aan iemand die het leuk vind om ons af en toe te helpen 
met diverse klusjes. 
 
Penningmeester   
De taken bestaan uit het bijhouden van de boekhouding van Wijkbelang  
en de Kempenaer, aanvragen van subsidies, rekeningen betalen en factureren. 
Het meeste werk kan thuis gebeuren met Excel (MS) of Numbers (Apple) 
Ben jij een aantal uurtjes per week beschikbaar en kun je goed omgaan  
met mensen?  
Neem dan contact met ons op voor een gesprek via:   
bestuur@heerenveen-midden.nl  
Tel: 06-46744372 

 

Mededeling van wijkbelang 

Binnen het bestuur van wijkbelang Heerenveen-midden heeft een wisseling 

plaatsgevonden.  

Hans van Rijs heeft de voorzittershamer overgenomen van Nel de Boer. 

Nel gaat zich bezig houden met het beheer van de Kempenaer, inclusief de 

verhuur en wordt coördinator activiteiten.   

Met deze wisseling zitten alle bestuursleden op de goede plek en houden ze 

zich bezig met wat ze leuk vinden. 

Wel zijn we nog dringend op zoek naar een penningmeester.  

Door het vertrek van de penningmeester heeft de secretaris dit tijdelijk op 

zich genomen.  

Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen via de mail of het 

telefoonnummer van de Kempenaer. 
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