
 

 

  

 Nieuwsbrief maart – april 2020 

  
Beste bewoners, 
 

Tussen de stormen Ciara en Dennis (?) in ben ik bezig met het maken van mijn laatste nieuwsbrief.  

Noteer alvast 7 mei in de agenda voor de jaarvergadering. U kunt dan ook kennis maken met onze 

nieuwe wijkagent Ron Faber. Veel leesplezier en een vriendelijke groet van Dick Schut. 

   Oproep  
voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers 
 

Omdat er af en toe iemand stopt (zie boven) is het 
wenselijk om met enige regelmaat een oproep te 
plaatsen voor wat nieuw en bij voorkeur ook wat 
jonger ‘bloed’. De hoeveelheid tijd die je er aan 
wilt besteden bepaal je geheel zelf. Het zou leuk 
zijn als bijvoorbeeld ouders van kinderen die op de 
school zitten mee zouden willen helpen! 
Dus … graag een belletje of mailtje naar:  
0648506632     of      secretaris@wijkdeakkers.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze maand: Minke van Olphen-Monsma 
 

Minke werd op 16 sept ’42 geboren in de Indische buurt in Leeuwarden en ging daar als  
kind naar de Rehoboth (LO). Op haar 14e verhuisde het gezin (met 3 meisjes) naar de Cura- 
caostraat in Heerenveen  waar ze naar de modevakschool ging.  Op haar 16e werd ze hulp  
in de huishouding en deed dat 32 jaar. In ’72 kreeg ze kennis aan Hans van Olphen, een 
weduwnaar met 5 kinderen en samen kregen ze nog Jannie. Hobby’s heeft Minke te over: zingen bij het 
Toonkunstkoor en Oratoriumkoor COV; lekker de natuur in met IVN en Fryske Gea voor  
o.a. workshops en paddenstoelentellingen. Zeer actief als buurthulp bij Caleidoscoop om  
bijv mensen te helpen inburgeren en onze taal te leren. Ze maakt kaarten, bakjes, onder- 
zetters. Bezoekt koffieochtenden (woe én dond), bingoavonden. Kortom een zeer aimabel 
en hulpvaardig persoon, maar … en een geduchte tegenstander bij sjoelwedstrijden! 
 

Meer lezen?       Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

     

 

                   Herinrichting  

 Gaasterlandlaan en Montferlandlaan 
   

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbe-

reiding van de herinrichting. Hiervoor is een be-

wonersavond georganiseerd op 25 november jl. Op 

deze goed bezochte avond zijn de bewoners aan het 

‘woord’ geweest om te komen tot een mooi ontwerp 

voor de inrichting. Ook is een klankbordgroep in het 

leven geroepen die aan de slag gaat met alle infor-

matie. Doel is om te komen tot enkele principe-

voorstellen die dan weer gepresenteerd worden om 

tot breed gedragen keuze te komen. Ook de nutsbe-

drijven zijn op de hoogte gebracht van de aanstaande 

herinrichting. Om niet in elkaars ‘vaarwater’ te zitten 

hebben Vitens en Liander besloten voorafgaand aan 

de herinrichting alle leidingen te vervangen. Hierover 

hebben de betrokken bewoners in de Gaasterland-

laan al bericht gehad. Ook is er overleg om gelijk 

glasvezel (KPN) aan te leggen, maar hier is nog geen 

duidelijkheid over. Voor vragen of opmerkingen kunt 

U terecht bij dhr. J. Van der Weg, Beleidsadviseur 

Infrastructuur Gemeente Heerenveen 0513-617770 

j.vanderweg@heerenveen.nl 

 

 

 
 
 
 

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 

0648506632  
 

                Wijkcentrum de Akkers 
 

Wijkmanager      0513-617652 

Ruurdtje Anema-Meulenaar 

r.anema@heerenveen.nl 

maandag, dinsdagocht, donderdag   
 

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: 

5 en 19 maart  

2, 16 (sjoelen) en 30 april 
 

Entree: € 1,-  (incl. koffie) 

Koffieochtend OW 

   

 

   Activiteiten Wijkcentrum (MFC) 

Koffieochtend MFC                     4 ma 
* Elke woensdagochtend      

Begin: 10:00 uur     

 

Handwerkgroep                     4 ma 
* Elke woensdagmiddag 

Begin: 14:30 uur    

 

Countrylinedance             4 ma 

* Elke woensdagavond 

Begin: 19.00 uur 

   

 
 

Tachtigen              5 ma  
* Donderdagavond tweewekelijks  ook: 12/3, 2/4, 16/4, 30/4               

Begin: 19.30 uur                 
 

Disco                   13 ma 
* Disco iedere 2e vrijdagavond vd maand                ook: 10 apr 

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)          20 ma   
* Bingo iedere 3e vrijdagavond vd maand            ook: 17 apr 

Begin: 19.30 uur                        
 

Knutselen en Paaseieren zoeken          8 apr 

Begin: 14.30 – 16.30 voor kinderen          Entree: € 1,00 incl. ranja 
 

Paasstukjes maken            9 apr 

Begin: 19.30               Entree: € 10 incl. koffie 

Opgave voor 01/04 bij Pieteke: 633635                    Max: 15 personen 

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

 

      Colofon 
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