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Nieuws van het bestuur 
De eerste nieuwsbrief van het jaar 2023. Ondanks de  

vele problemen waarmee onze wereld kampt 

(coronacrisis, oorlog in Europa tussen Rusland en Oekra-

ïne, energiecrisis, inflatie enz.), mogen we als bestuur en 

vrijwilligers van de wijk ons richten op het organiseren 

van bijeenkomsten waar mensen met plezier aan kun-

nen deelnemen. Ik noem als voorbeeld het tachtigen op 

de donderdagavond om de veertien dagen. Met veel 

enthousiasme zijn de deelnemers bezig met dit kaart-

spel. De twee uren vliegen voorbij.  En ik moet erbij ver-

tellen dat de deelnemers niet alleen uit wijk De Akkers 

komen. Een persoon komt helemaal uit Nieuwehorne 

om mee te doen met dit gezellige kaartspel. Misschien 

iets voor u? Zo zijn er meer activiteiten. Zie verder deze 

nieuwsbrief, onze website en sociale media. Wij hopen u 

bij een van onze activiteiten te ontmoeten. 

De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe 

langer ze bezig zijn een woning binnen te komen, hoe 

groter de kans dat ze het opgeven. De meest logische 

stap is om voor goede sloten te kiezen, zowel in de 

voordeur als in stegen, achterdeuren en schuifpuien. 

Draai die deuren dan wel altijd op slot! 

Een automatisch aanspringend licht bij de voordeur 

en eventuele achterdeuren maakt dat gasten, ge-

wenste en ongewenste, direct goed zichtbaar zijn. 

Ga je de deur uit, doe dan binnen een lamp aan, 

eventueel met een lichtschakelaar. 

Een inkoppertje: leg kostbare apparatuur zoals lap-

tops en iPads niet in het zicht. 

In veel wijken en dorpen doen inwoners mee in een 

WhatsApp-buurtpreventiegroep. Daarin kunnen bu-

ren aangeven dat ze iets opvallends zien en elkaar 

waarschuwen. Of bijvoorbeeld bij de buren vragen 

extra op te letten omdat ze niet thuis zijn. 

Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. Je kent im-

mers je eigen buurt het beste, dus als je het niet ver-

trouwt, is dat niet voor niets! 

Het volledige artikel kunt u lezen op onze website 

www.wijkdeakkers.nl. 

Hou je huis veilig! 

Wanneer je veilige plek ineens niet meer zo veilig is… 

een woninginbraak heeft veel impact, hoe voorkom je 

het? 

Je moet er niet aan denken dat een vreemd persoon zo-

maar in je huis tussen je persoonlijke spullen staat. Toch is 

het aantal inbraken de laatste tijd fors toegenomen. Hoe 

voelt het als er bij je wordt ingebroken? En belangrijker 

wat kun je er tegen doen om herhaling te voorkomen?   

Inbraakpreventietips 

Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat inbreken 

niet makkelijk is? 

Tachtigen 
Tachtigen is een kaartspel dat 
verwant is aan klaverjassen. De 
puntenwaarde van de kaarten is 
dezelfde, maar de vette tien is 
zwak, en volgt op de boer (of de 

vrouw bij troef) in sterkte. 
Het spel begint met een biedronde. Het laagste bod 
is 80 en het bieden gaat omhoog in stappen van tien. 
Het bod voorspelt het minimale aantal punten dat 
men denkt te halen. Indien men nat gaat en dit mini-
mum niet haalt, gaan alle punten naar de tegenpartij. 
De winnaar van het bieden kondigt de troefkleur aan 
en kan ofwel alleen tegen drie tegenstanders spelen 
ofwel iemand meevragen. Meestal wordt daarbij om 
de eigenaar van een aas gevraagd, maar het kan ook 
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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, dinsdagochtend, donder-

dag   

 

Meitinkers      0513-617764 

Marja Hijma en Natasja Dontje 

woonservicezone4@heerenveen.nl 

 

Jeugdverpleegkundige 

Marije Tiemensma   088-2299581 

m.tiemensma@ggdfryslan.nl 

 

Wijkagent      0900-8844 

Leontien Koehoorn 

leontien.koehoorn@politie.nl 

 

Wijkbeheer      0513-617784 
Peter van der Honing 

      Colofon 

Bingo      10 februari, 10 maart, 14 april, 

      12 mei, 9 juni 

Begin: 19.30 uur            Entree: € 3,50 incl. koffie 

Bloemschikken    28 maart 

Begin: 19:30 uur    Kosten: € 10,00 

Wekelijks: 

Koffieochtend MFC 

Elke woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur 

CreaBea (Handwerken) 

Elke woensdagmiddag 14:30 - 16:00 uur 

Inline dansen  

Elke woensdagavond vanaf 19:00 uur 

Tweewekelijks: 

Tachtigen     16 feb, 2,  16 en 30 maart, 13 

      en 27 april, 11 en 15 mei, 8 en 

      22 juni 

Tweewekelijks op donderdagavond vanaf 19:30 uur 

Koffiochtend Oranjewoudflat 23 feb, 9 en 23 mrt, 6 en 20  

      apr, 4 en 25 mei, 8 en 22 jun 

Aanvang: 10:00 uur    Entree: € 2,00 

Activiteiten feb - jun 2023 

Social Media 
Volg jij ons al online? Je kunt ons 
ook volgen op Instagram: 
@wijkdeakkers of via Facebook: 
Wijk de Akkers Heerenveen.  
Heb je zelf iets leuks in de wijk 
wat je wilt delen of heb je een 
vraag? Stuur ons dan gerust een 
bericht!  
Je kunt het bericht ook sturen 
via het mailadres:  
secretaris@wijkdeakkers.nl of 
via het contactformulier op  
wijkdeakkers.nl. 
Op de website vind je ook een 
overzicht van alle door ons geor-
ganiseerde activiteiten. 

Koffieochtend 
Elke woensdagmorgen is er een 
koffieochtend in ons wijkcentrum. 
Die zit vanaf de Veluwelaan direct 
rechts als u binnenkomt in de school 
Daar zit ons eigen ruimte, een 
mooie zaal waar we rustig kunnen 
zitten tijdens de koffieochtend. Kom 
rustig eens langs om een praatje te 
maken of een spelletje Rummikup-
pen kan ook. Of een onderwerp dat 
wij uitzoeken. 

Durf eens langs te komen, het is er 
gezellig en warm. 

een andere kaart zijn. De meege-
vraagde partner hoeft niet tegen-
over de speler te zitten. 
Al een aantal jaren spelen we dit 
kaartspel in het wijkcentrum om 
de veertien dagen. 
Kijk op het activiteiten overzicht 
voor de data. 
We spelen dit spel twee uren en 
beginnen om 19.30 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden, be-
halve de koffie en de thee (1 euro 
per kop). Iedereen van harte wel-
kom! 
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Bloemschikken 
Op 28 maart gaan we weer bloemschikken! We gaan een mooi paasstuk 
maken. Heb je zelf een snoeischaar? Dan is het fijn dat je deze meeneemt. 
Opgave kan bij Pieteke (Gooilandlaan 33) of via het email adres  
secretaris@wijkdeakkers.nl.  
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