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Ouder kind café 
Elke maandagochtend van 9.30-11.00 is er een inloopmogelijk voor iedereen 
die voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zorgt. Dit kunnen ouders zijn, maar  
ook opa’s en oma’s of verzorgers. Kom dus samen met je kind naar de Kempenaer.   
Het ouder kind café wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn waar tips,  
informatie en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Ook kan het een plek  
zijn om andere mensen met jonge kinderen te ontmoeten.  
Je mag komen en gaan wanneer je wil. De kinderen kunnen spelen en waar  
het nodig is kan er opgevoed worden. Aanmelden is niet nodig.  
Met vriendelijke groeten,  
Marije Tiemensma  
Jeugdverpleegkundige 0-12/Preventiemedewerker WSZ4a 
regio Zuidoost: Heerenveen 

  
GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg,  
POSTBUS 612 
8901 BK LEEUWARDEN 
088-2299581 
0655001121 
BIG: 99913760030 
m.tiemensma@ggdfryslan.nl 
werkdagen: maandag/dinsdag/2e en 4e woensdag/donderdag/1e en 3e vrijdag  
 

                                                                     

                                                                   Jeu de boules banen schoongemaakt! 
Jeu de boules, het kan weer! Het kon natuurlijk altijd al bij ons wijkcentrum,  

maar nu is het weer leuk omdat de banen er weer netjes bij liggen.  

En, hoewel je het misschien niet meteen zou denken, jeu de boules of petanque 

zoals ze in Frankrijk zeggen, is een behendigheidssport voor jong en oud.  

Op 16 juni organiseert de ouderenbond een heus kampioenschap op onze banen. 

Kom gerust eens kijken of speel dit spel ook eens met vrienden en vriendinnen.  

Het maakt wat in je los, geloof me. En niet alleen je armspieren! Er zijn meerdere 

spelvormen. Eén tegen éen (tete-a-tete) met drie ballen elk of twee tegen twee 

(doublette) en drie tegen drie (triplette). De laatste twee vormen speel je met twee 

i.p.v. drie ballen. Het doel, het kleine balletje dat in het Frans ‘but’ (het doel dus) 

wordt genoemd, blijft altijd het zelfde. Ook hier geldt, het is een kwestie van 

durven en doen!! 

      

 

 

Iedere dinsdagochtend 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

  koffieochtend in de 

Kempenaer 

 

16 juni  14.00 tot 17.00 uur 

jeu de boules toernooi 

ouderenbond 

 

onze vrijwilligers genieten in de 

maanden juli en augustus  van  

een welverdiende vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

in september zijn we weer  

aanwezig met een gevarieerd 

programma, houd hiervoor  

onze nieuwsbrief en website  

in de gaten. 

 

 Wij wensen iedereen een fijne 

   vakantie en hopen u in  

   september weer te mogen 

  ontvangen in   

wijkcentrum de Kempenaer 

mailto:m.tiemensma@ggdfryslan.nl


 

 

 

 

  

 

                                         Pinnen in de Kempenaer 

                                      Wist u dat u  ook kunt pinnen in het  Wijkcentrum?  

                                      Wij stellen het zeer op prijs wanneer u hier zoveel 

                                      mogelijk gebruik van maakt!! 

                                      Het scheelt onze medewerkers veel administratief  

           werk, en minder contant geld in kas is natuurlijk  een stuk veiliger!  

  

  

  

 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 

 

  

 

  

                                                          10 september 2022 monumentendag. 

                                                          Ook in de Kempenaer besteden we hier natuurlijk aandacht aan.  

                                                          Niet alleen de nu tot zorgcentrum verbouwde kerk is een monument.   

                                                          Ook onze eigen, door ir. H. Baars volgens het van Hal-principe gebouwde 

Kempenaer, is een bezienswaardigheid. Van 10.00 tot 13.00 uur kunt u aan de hand van oude foto’s zien 

hoe het er vroeger heeft uitgezien. Ook de door onze medebewoonster en beeldend kunstenaar Tineke 

Fischer op Leonardo Da Vinci geïnspireerde installatie is op deze monumentendag te bewonderen.  

Daarnaast worden nog tal van andere activiteiten gepland die onze wijk in een historisch perspectief 

kunnen plaatsen. Noteer deze datum alvast in uw agenda, want wie z’n geschiedenis niet kent…. 

Voortaan alleen nog computerhulp op afspraak!! 
       Door de geringe belangstelling op woensdagmiddag 
             werkt Computerhulp Heerenveen voortaan alleen nog op  
             afspraak! 
             Komt u er niet uit en wilt u graag dat we u helpen met 
             uw probleem? 
              Neem dan contact met ons op via   06-31917568  voor  
              een afspraak.   
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