
 

 

  

 Nieuwsbrief jan – febr 2020 

  
Beste inwoners, 
 

Namens het bestuur en de activiteitengroep van ‘de Akkers’ wil ik iedereen het beste wensen voor 2020.  

Dat het maar een mooi jaar mag worden! In ieder geval veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.  

 

Oproep voor nieuw lid kascontrolecommissie 
Door het aanvaarden van een nieuwe baan in  
Zutphen en dientengevolge een verhuizing met 
zijn gezin naar Deventer, is Jan Kuit niet meer 
beschikbaar voor de kascontrole. Jan..veel succes 
toegewenst en heel erg bedankt voor je bijdrage! 
We hebben dus een vervanger voor hem nodig. 
Wie helpt ons uit de brand? 
Graag een belletje of mailtje naar de secretaris: 
0620839844 of secretaris@wijkdeakkers.nl 
 

Nog even nagenieten van de spokentocht 
  
 
 

 

Deze maand: Klaas Peereboom 
 

Klaas is in 1953 geboren in Oudehorne als 11e kind. Zijn ouders hadden daar een krui- 
denierswinkel. Kort na zijn geboorte overleed zijn vader en op vierjarige leeftijd ver- 
huisde hij naar Leeuwarden. In 1960 kwamen Klaas naar Heerenveen en behaalde in 
1970 zijn HBS-diploma. Hij koos voor automatisering, eerst bij KLM en later bij AGO 
Verzekeringen (AEGON). Hij deed altijd veel sport: voetbal, volleybal, atletiek en, afge- 
lopen 15 jaar, hardlopen. Ruim 6 jaar geleden stopte hij met ICT en ging trainen voor 
het lopen van marathons, waarvan hij er nu 4 (3x New York en 1x Berlijn) heeft gelopen 
Daarnaast doet hij een studie Cultuurwetenschappen en is bestuurslid bij Werkgroep 
Oud-Heerenveen.     Meer lezen?       Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

     

 

Een ‘nieuwe’ activiteit MFC 
           Vanaf woensdag 8 januari elke          
                         woensdag om 10.00 uur gezellig  
                         koffiedrinken in het MFC. De 
ochtend staat in het teken van ontmoetingen. 
Na het koffiedrinken kunnen we, voor wie dat 
graag wil, de kwiekroute lopen. Deze, niet al te 
lange, route voert door een deel van de Akkers 
en ondertussen doen we verschillende 
oefeningen zoals evenwichtsoefeningen, met 
de schouders draaien, benen heffen e.d.  
Na afloop staat de soep klaar. En dat alles voor 
maar € 2,00. Woensdag 8 januari mag u de 
beurs thuis laten. De kosten zijn eenmalig voor 
de organisatoren. Heeft u vervoer nodig om bij 
het MFC te komen, bel dan met 06-48506632 en 
dan zoeken we samen  
naar een oplossing.  
Graag tot ziens op 8  
januari om 10.00 uur  
in MFC De Akkers.  
 
 
 

Ontmoet uw buur! 

 

Nieuws van het bestuur 
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Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AJ Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0620839844  
 

                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 
 

Wijkagent      0900-8844 

Ron Faber  

ron.faber.1@politie.nl 
 

Wijkbeheer      0513-617784 
Tinus Hoogenkamp 

t.hoogenkamp@heerenveen.nl 
 
 

Donderdagochtend in Service 

Appartementen Oranjewoud 
 

*Eens per twee weken  

Begin:  10.00 uur 
 

Data: 

9 en 23 januari  

6 en 20 februari 
 

Entree: € 1,-  (incl. koffie) 

Koffieochtend OW 

   

 

   

  Activiteiten Wijkcentrum (MFC) 

 

Koffieochtend MFC                     8 jan 
* Elke woensdagochtend     ZIE VOORKANT 

Begin: 10:00 uur     

 

Handwerkgroep                     8 jan 
* Elke woensdagmiddag 

Begin: 14:30 uur    

 

Countrylinedance             8 jan 

* Elke woensdagavond 

Begin: 19.00 uur 

   

 
 

Tachtigen              9 jan  
* Donderdagavond tweewekelijks         ook: 23/1, 6/2 en 20/2                  

Begin: 19.30 uur              

 

Disco                   10 jan 
* Disco iedere 2e vrijdagavond vd maand                ook: 14 feb 

Begin (4 - 7 j ): 18.30 - 19.30 uur          Entree: € 1,00 incl. ranja 

Begin (8 -12 j): 19.30 - 20.30 uur 

 

Bingo (alle leeftijden)          17 jan   
* Bingo iedere 3e vrijdagavond vd maand            ook: 21 feb 

Begin: 19.30 uur                        

 
 

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