Nieuwsbrief september – oktober
Beste inwoners,

2018

De zomervakantie is achter de rug en dus is het hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Wijkplatform de Akkers

In gesprek met de wijk

Nieuws van het bestuur

De Nationale Burendag is dit jaar op 22 september.
Op de site van het Oranje Fonds staan al 3 activiteiten:
Wille op ‘e Akkers
Gaasterlandlaan 70 10-23 uur
Bouwhekken versieren Naardermeerstr 13 15-23 uur
Eerste kennismaking BurgFalkenaweg 172 15-18 uur
De Wijkvereniging en Wille op ‘e Akkers nodigen samen
alle buren in ‘De Akkers’ uit om een kop koffie met gebak
te komen halen op het schoolplein bij het MFC tussen 10
en 14 uur en daarbij een hobbymarkt te bezoeken.
Heb je een bepaalde hobby (mag ook beroepsmatig zijn)
en wil je die delen met de bezoekers of heb je spullen te
koop, neem dan even contact met ons op voor een plekje
aan een tafel of in een stand. Nog handiger is het als je
zelf iets meeneemt voor het uitstallen van je materiaal.
Aanmelden via: secretaris@wijkdeakkers of 0620839844.

Geschokt door de diefstal van het beeldje in het
plantsoen aan de Vlielandlaan, hebben wij de
gemeente gevraagd of een ander beeld geplaatst
kon worden. Een optie is een beeld van Corry
Ammerlaan-van Niekerk geplaatst in ’94 bij het
Gemeentehuis. Bij de verbouwing zo’n 8 jaar
geleden belandde dit RABO geschenk in de
(tijdelijke) opslag. Wij horen graag als U meer
informatie heeft over het beeld en/of wat U er
van vindt. Laat het ons weten via
secretaris@wijkdeakkers.nl.

Hulp gevraagd!
Doordat Marije Post, onze zeer gewaardeerde DJ bij de
kinderdisco’s minder beschikbaar is komend jaar, zijn wij
op zoek naar een vervanger (m/v of een andere letter).
Wij denken aan iemand in het bezit van (simpele) apparatuur die haar DJ-werk tegen een geringe vergoeding wil
overnemen. Interesse? Neem dan contact op met ons via
secretaris@wijkdeakkers.nl .

De naam van
het beeld is
moeilijk te
achterhalen
maar zou
iets zijn in
de geest van:
Een goed
gevoel,
Twee mensen
in gesprek of
Twee zittende
mensen.

Ontmoet uw buur!

Deze maand: Tonny van der Ven
Ik ben geboren en getogen in Heerenveen en woon samen met mijn vrouw Betty
al bijna 25 jaar tot volle tevredenheid in wijk De Akkers. Sinds een aantal jaren
ben ik o.a. bestuurslid van het Wijkplatform De Akkers. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de werkgroep Oud Heerenveen die zich inzet voor het behoud van de vele
monumentale gebouwen, het documenteren van oude foto’s van en geschriften
over gemeente Heerenveen, en het verzorgen van HIP (Historisch Informatie Punt).
Wij zijn met een groepje van een vijftal mensen die elk jaar drie of vier tentoonstellingen maken over allerhande onderwerpen over de geschiedenis van Heerenveen. Momenteel staat er een tentoonstelling over de uitspanningen in Oranjewoud en de Belvédère. Het 100 jarig bestaan van de Heerenveense bibliotheek
komt in oktober aan de beurt. Meer lezen? Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl

Nieuws in De
Akkers:
Abcdefg

Colofon
Meitinkers

Wijkcentrum De Akkers

Als u vragen hebt over wonen, welzijn, zorg of
meedoen in de samenleving, dan kunt u bij een
meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft
een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met
u naar een oplossing van uw probleem. Voor ‘de
Akkers’ zijn wij, Marja (boven) en Natasja (midden)
met veel plezier als meitinker aan het werk. Tevens
kunt u onze collega Saskia Linders (onder) treffen,
zij is regelmatig met ons actief in de wijk. Kunt u
een probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met hulp
van familie, buren of vrijwilligers? Ook daarbij
kunnen wij u helpen. Maar als dat nodig is, kunnen
wij ook zelf een oplossing regelen. Wij schrikken
niet van grote kwesties en staan ook klaar bij kleine
problemen. Wij zoeken samen met u naar een
oplossing. In het colofon hiernaast ziet u hoe u ons
kan bereiken.

Activiteiten Wijkcentrum
Burendag 2018

mm

Kopij nieuwsbrief per mail
of naar Vlielandlaan 6
Wijkcentrum de Akkers
Wijkmanager
(0513)617652
Ruurdtje Anema-Meulenaar
r.anema@heerenveen.nl
Op dinsdag, donderdag en vrijdag
Meitinkers
(0513) 617764
Marja Hijma en Natasja Dontje
woonservicezone4@heerenveen.nl
Wijkagente
0900-8844
Mieke Hoitingh

22 september

Begin: 10.00 uur (tot 14.00)
Net als vorig jaar is er weer een burendag, nu op het MFC-schoolplein.
Het is een hobbymarkt met koffie en gebak met af en toe een vleugje
muziek! Bij slecht weer kunnen we naar binnen. Zie ook voorblad.

Kinderdisco
*Iedere laatste vrijdagavond van de maand
Begin (4 – 7 j ): 18.30 - 19.30 uur
Begin (8 -12 j): 19.30 - 20.30 uur

Bingo

28 september
Entree: € 1,00 incl. ranja

12 oktober
e

*Iedere 2 vrijdagavond van de maand
Begin: 19.30 uur

Kinderdisco
Begin (4 - 7 j ): 18.30 - 19.30 uur
Begin (8 -12 j): 19.30 - 20.30 uur

Spokentocht

Entree: € 2,50 incl. koffie

19 oktober*
Entree: € 1,00 incl. ranja

26 oktober

Begin (8 -12 j): 19.00 vanaf het schoolplein
Entree: € 1,00
Je kunt jezelf per groepje met begeleiding van een volwassene opgeven.
Een jonger kindje mag ook mee, maar alleen onder begeleiding van een
volwassene. Nemen jullie ook een zaklamp mee?

Bingo

Veluwelaan 47
8443 AJ Heerenveen
www.wijkdeakkers.nl
secretaris@wijkdeakkers.nl
0620839844 of 0513435667

9 november

*Tenzij een andere activiteit voorrang krijgt om een bepaalde reden

Wijkbeheer
(0513) 617784
Tinus Hoogenkamp
t.hoogenkamp@heerenveen.nl

Koffieochtend
Eens in de twee weken op de
donderdagochtend komen
wijkbewoners samen om onder het
genot van een kopje koffie of thee
met elkaar te praten en/of te
sjoelen etc.
Locatie:
Service Appartementen
Oranjewoud
Tijd:
10:00 – 12:00 uur
Data:
20 september
04 oktober
18 oktober
01 november
Entree:
€ 1,- (incl. koffie)

