Nieuwsbrief januari – februari
Beste inwoners,

2018

Wij wensen een ieder een buitengewoon voorspoedig 2019! Hopelijk kunnen wij daaraan een kleine bijdrage
leveren door een uitgebreid en gevarieerd programma aan te bieden. Als voorbeeld dit jaar een nieuwe activiteit. Zie voor de details hieronder bij ‘Tachtigen’.
Veel leesplezier! Wijkplatform de Akkers.

Tachtigen

Nieuws van het bestuur

Vorig najaar kwam op een bestuursvergadering de vraag
of het een idee zou zijn eens tachtigen op het programma
te zetten, maar daar bleef het bij. Tot we in de Heerenveense Courant een stuk tegen kwamen waarin Albert de
Haan uit een oproep deed of mensen, die interesse hadden in dit spel, zich bij hem wilden melden. Dat bleek niet
tegen dovemansoren gezegd want er kwamen heel wat
reacties op. Ook wij hebben contact met Albert gezocht en
gevraagd of wij een bijdrage konden leveren door onze
ruimte aan te bieden. Hieruit kwam als resultaat om alle
geïnteresseerden uit te nodigen op donderdagavond 17
januari om 19.30 uur in de wijkruimte van het Multifunctionele Centrum aan de Veluwelaan.
Albert stelt het volgende programma voor:
19.30 uur Welkom, introductie en kennismaking
19.50 uur Uitleg van het spel
20.10 uur In groepjes van vier tachtigen
21.10 uur Afspraken voor het vervolg
Aanmelden kan nog steeds bij:
Albert: albertdehaan@kpnmail.nl 06-48608486 of bij
Dick: secretaris@wijkdeakkers.nl 06-20839844

Beweeggroep ‘Akkerwille’
heeft als motto: in beweging blijven als je ouder
wordt…… Het is bewegen
op de stoel, op een leuke,
speelse manier. Iedereen
kan mee doen: met of zonder lichamelijke
beperking, mensen die gebruik maken van een
rollator of een rolstoel. Er worden verschillende
soorten materialen gebruikt zoals ballen, pittenzakjes, stokken, werpringen en hoepels. Aan het
eind van de les wordt vaak een spel gedaan.
Voor de les drinken we koffie (of thee) want het
gaat ook om gezelligheid. Door de Kerstvakantie
bleek het niet mogelijk om
overleg te hebben over de te
gebruiken locatie en datum.
Tot nu toe was het op dinsdagmiddag van 15-16 uur eens per
maand. Het zou ook leuk zijn als
groep iets groter zou worden.
Lijkt het u ook wel wat? Kom dan gewoon eens
vrijblijvend langs. Waarschijnlijk starten we op
dinsdagmiddag 22 januari. Omdat de scholen en
het Multifunctioneel Centrum gesloten zijn, kunt
u voor meer informatie beter eerst even contact
opnemen via 0513-435667 of 0620839844.

Hulp gevraagd!
Zijn er mensen die bereid zijn ons te helpen als vrijwilliger?
Dat kan bij een activiteit op vrijdagavond of als oproepkracht
bij een activiteit waarbij er meer mensen nodig zijn. Graag
reacties via: secretaris@wijkdeakkers.nl of 06-20839844.

Ontmoet uw buur!

Deze maand: Henk Zetzema
Henk is in 1947 geboren in Grou en leerde in Thialf zijn vrouw Akky Buma kennen.
Ze namen in 1970 het watersportbedrijf van zijn vader over. Door de crisis werd het
bedrijf in 1979 verkocht en verhuisden ze naar de ‘Brandaris’ in Heerenveen. Zijn grote
hobby is het bouwen van radiografisch bestuurbare boten (schaal 1:50). Als jongetje
begon hij met vriendjes in Grou met kleine houten bootjes, later werden dat RC-boten.
Momenteel is hij voorzitter van de ‘Vaargroep Nienoord’ te Leek. Op een klassereünie
kwam hij zijn vroegere vriendjes weer tegen en werden ze donateur van de Sleepboot
Holland. Jaarlijks maken ze nu in april een tocht op de “Holland’.
Meer lezen? Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl

Colofon

Activiteiten Wijkcentrum

Wijkcentrum De Akkers
Veluwelaan 47
8443 AJ Heerenveen
www.wijkdeakkers.nl
secretaris@wijkdeakkers.nl
0620839844 of 0513435667
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
Jeugdverpleegkundige
Marije Tiemensma 088-2299581
m.tiemensma@ggdfryslan.nl

Kinderdisco
*Iedere 2e vrijdagavond van de maand
Begin (4 – 7 j ): 18.30 - 19.30 uur
Begin (8 -12 j): 19.30 - 20.30 uur

11 januari
Entree: € 1,00 incl. ranja

Tachtigen (zie voorblad voor info)

17 januari

Begin: 19.30 uur

Bingo (alle leeftijden)

18 januari

3e

*Iedere vrijdagavond van de maand
Begin: 19.30 uur

Entree: € 2,50 incl. koffie

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

08 februari

0900-8844

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.

Entree: € 1,00 incl. ranja

Bingo (alle leeftijden)
Begin: 19.30 uur

Wijkagente
Mieke Hoitingh

15 februari

Locatie en tijd:
Service Appartementen
Oranjewoud
10:00 – 12:00 uur

Entree: € 2,50 incl. koffie

Begin (4 - 7 j ): 18.30 - 19.30 uur
Entree: € 1,00 incl. ranja
Begin (8 -12 j): 19.30 - 20.30 uur
Verkleed komen is erg leuk maar niet verplicht

Data:
17 januari
31 januari
14 februari (sjoelwedstrijd)
28 februari
14 maart

*Tenzij er een reden is om af te wijken van deze regel

Entree:
€ 1,- (incl. koffie)

Carnavalsdisco

08 maart

