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Nieuwsbrief januari 2018

Nieuws van het bestuur

Het bestuur is recent uitgebreid met een nieuw lid: Dick Schut. 
Ook voor de website is er een nieuwe beheerder gevonden: 
Gerard Tamminga. Naast het vernieuwen van de website zal hij 
ook facebook, twi�er en instagram verder gaan ontwikkelen 
voor de wijk. Zo kunnen wij u naast onze nieuwsbrief nog beter
op de hoogte houden van het laatste nieuws en ac�viteiten in 
onze wijk.

Beste inwoner,

Allereerst wensen wij u alle goeds toe voor het nieuwe jaar. Het wordt ons eerste volle jaar in het mfc de Akkers. We kijken er naar 
uit om, samen met u, een mooi programma aan ac�viteiten op te ze�en. We hopen u 13 januari bij onze nieuwjaarsgroet te treffen!

Wijkpla�orm de Akkers
Werkgroep ac�viteiten de Akkers

Ontmoet uw buur!

Iedere maand vertelt één wijkbewoner 
zijn/haar verhaal. Wie is nu die buur
die u wel ziet, maar eigenlijk niets van 
weet? In deze rubriek willen we die 
verbinding zoeken.
Deze maand: Erna Houweling

Erna is in 2011 van Wormer naar Hee-
renveen verhuisd. Samen met haar kat 
vindt ze het fijn op de Akkers te wonen. 
Erna doet vrijwilligerswerk in Herema 
State en hee� daarnaast veel hobby's, 
zoals handwerken en breien. Zij zou dat 
graag samen met anderen uit de wijk 
willen doen en vraagt, als u dat ook 
leuk lijkt, contact met haar te zoeken 
via erna.houweling@hotmail.nl of via 
06-52291242. Wilt meer lezen over 
Erna? Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

Wijkruimte beschikbaar voor de wijk!

Hulp gezocht!

Om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren en uitvoeren, zijn we op zoek naar:

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee personen die één avond per jaar de financiële stuk-
ken van de s�ch�ng controleert. De deelname aan deze commissie bedraagt twee jaar. 
Er wordt daarom in totaal twee avonden naar uw hulp gevraagd. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar nog twee personen.

Beheerder van het wijkcentrum
Wanneer een ruimte van het wijkcentrum gehuurd wordt door een andere par�j, is het 
nodig om de ruimte vooraf in te delen, koffie en thee te ze�en en alles naar wens van 
de huurder in te richten. Na afloop wordt alles weer teruggezet in de oorspronkelijke 
opstelling. Wij zoeken nog één persoon die hier samen met nog een beheerder zorg 
voor wil dragen.

Voor beide func�es geldt: hee� u interesse of wilt u meer weten neemt u dan contact 
op met secretaris@wijkdeakkers.nl of 06-49748527 op werkdagen tussen 19.00 en 
21.00 uur.

Op 6 december j.l. is de over-
eenkomst m.b.t.het gebruik 
van de wijkruimte in mfc de 
Akkers officieel getekend. 
Ondanks dat het even hee�
geduurd, zijn we nu erg blij 
dat deze ruimte beschikbaar 
is voor allerlei ac�viteiten 
voor en door de wijk.

Naast alle ac�viteiten die we willen gaan organiseren in het 
wijkcentrum, zijn er ook ruimte(s) beschikbaar voor het houden
van bijvoorbeeld een vergadering.

Misschien ben u voor uw vereniging of club wel op zoek naar 
een ruimte om te kunnen oefenen of elkaar te ontmoeten.
Dit alles kan met ons worden besproken, zolang het maar een
link hee� met de wijk.
De wijkruimte mag niet worden gebruikt voor persoonlijke
feesten, zoals verjaardagen, huwelijken of jubilea.

Wilt u meer weten waar de mogelijkheden liggen voor uw 
vraag?
Neemt u dan contact op met ons via secretaris@wijkdeakkers.nl    .

Verkeersgroep de Akkers

Op de Akkers is een verkeersgroep ac�ef, die knelpunten in het verkeer in onze wijk on-
der de loep neemt.
Op ini�a�ef van de PvdA is er samen met Heerenveen midden o.a. gekeken naar het 
verkeer op de Burg. Falkenaweg. Ook worden er zaken besproken die specifiek in de 
wijk spelen. Zo is er veel verkeer naar het winkelcentrum, wordt er soms niet goed ge-
parkeerd en wordt er erg hard gereden. Het is dan ook mooi dat een aantal inwoners 
van de wijk zich spontaan hebben aangesloten bij de groep.
Op 16 januari staat de volgende bijeenkomst gepland. U wordt op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen.



Kerstkaarten knutselen 14 december

Activiteiten

Nieuwjaarsgroet
Om het nieuwe jaar samen met de wijk te vieren, organiseren wij een nieuwjaarsgroet. Hiervoor
willen wij u van harte uitnodigen om langs te komen. We maken heerlijke soepen en hapjes voor 
u klaar. Ook aan de kinderen wordt uiteraard gedacht. 
Wanneer:
Tijd:
Waar:

Help de vogels de winter door
Tijdens deze workshop gaan we houders maken voor vet om de vogels te ondersteunen in de 
winter periode. Hiernaast gaan we o.a. ook pindarijgen. Iedereen is welkom! Opgave is zeer 
gewenst i.v.m. inkoop.
Wanneer:
Tijd:
Waar: 
Opgave:
Entree:

13 januari 2018
15.00- 17.00 uur
Wijkcentrum de Akkers

17 januari 2018
15.00- 17.00 uur
Wijkcentrum de Akkers
secretaris@wijkdeakkers.nl of Gaasterlandlaan 52
€ 1,-

Koffieochtend
Eens in de twee weken, op de 
donderdagochtend, komen 
wijkbewoners samen om onder 
het genot van een kopje koffie 
met elkaar te praten, een spel-
letje te spelen etc.

Locatie:
Service Appartementen 
Oranjewoud

Tijd:
10:00 - 12:00 uur

Data:
11 en 25 januari
8 en 22 februari

 Entree:
€1,-

Wijk De Akkers
SAMEN WONEN - WERKEN - GROEIEN

Uitbreiding gezocht werkgroepen activiteiten

We hebben als doel ac�viteiten te organiseren voor alle lee�ijden en groepen in onze wijk.
Voor met name de kinderen bieden wij nu met enige regelmaat een ac�viteit.
Aangezien wij niet alles weten waar de behoe�e ligt in de verschillende lee�ijden zouden we
groepjes willen samenstellen op lee�ijd die zelf voor hun lee�ijdscategorie ac�viteiten mo-
gen organiseren. Dit zouden we willen opdelen in:

Werkgroep Jeugd                 13 t/m 21 jaar
Werkgroep Volwassenen   22 t/m 55 jaar
Werkgroep Ouderen           55+ jaar

Lijkt het je leuk om voor één van deze werkgroepen samen met ons een invulling te geven, 
laat het ons weten! Samen kunnen we er iets moois van maken!

f

Colofon

Wijkcentrum de Akkers
Veluwelaan 47
8443 AL Heerenveen

www.wijkdeakkers.nl
secretaris@wijkdeakkers.nl
06-49748527 (op werkdagen
tussen 19.00 - 21.00 uur)

Kopij nieuwsbrief vòòr de 20e 
van de maand per mail of 
Gaasterlandlaan 52.

          Wijkcentrum de Akkers

          Twi�er (binnenkort) 
         
          Instagram (binnenkort)

Wijkagente 
Mieke Hoi�ngh  0900-8844

Wijkmanager
Annie Stelma-Prikken
a.stelma@heerenveen.nl
(0513) 617490

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

In samenwerking met de Huiskamer hebben we 14 
december kerstkaarten geknutseld. Men kon vanuit 
de aangereikte materialen zelf een kerstkaart maken. 
Met ca. 12 deelnemers was het een leuke en gezellige 
groep en zijn er vele mooie kaarten gemaakt. Een lek-
kere beker chocolademelk en een kerstkoekje maak-
ten het geheel af. We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde middag! 

Social media wijk de Akkers

De komende maanden gaan we op de Social Media met onze wijk. Zo hebben we al een website en facebook, hier komt nog Insta-
gram en Twi�er bij. En dit alles in onze huiss�jl. En als je je nu af vraagt wat onze huiss�jl is, kijk maar eens goed naar deze nieuws-
brief. Ons doel is ons zo in de hele breedte naar buiten te presenteren.
Dit allemaal kost �jd. Gelukkig hebben we een app gevonden, die ons werk en dus �jd uit handen neemt. Deze app heet IFTTT en 
koppelt vele social media aan elkaar. Zodra je een bericht post op één van de media, zet de app het voor ons op de andere media.
Ons streven is de Social Media voor het uitkomen van de volgende nieuwsbrief op orde te hebben. De website hee� iets meer �jd 
nodig. Daar werken we rus�g op de achtergrond mee door, zodat we deze straks volledig klaar kunnen presenteren.
Nu weet je waar we de komende maanden mee aan de gang gaan op dit gebied. Mocht je het leuk vinden hieraan mee te helpen: 
heb je verstand van Joomla (website), ben je een echte ’Social Media expert’ en denk je een welkome aanvulling te zijn aan ons gezel-
lige ’Social Media Team’, stuur dan een mail naar webbeheerder@wijkdeakkers.nl 
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