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Nieuws van het bestuur

Beste inwoner,

Voor u ligt de nieuwsbrief van februari. Wij wensen u veel leesplezier!

Wijkpla�orm de Akkers
Werkgroep ac�viteiten de Akkers

Ontmoet uw buur!

In gesprek met de wijk

In de nieuwsbrief van december hebben wij aangekondigd met 
u in contact te willen komen om van u te horen hoe u het vindt 
om in de wijk te wonen en waar volgens u de wens ligt om er 
een bloeiende en verbindende wijk van te maken. Dit kan zich 
uiten in ac�viteiten of andere sociaal-culturele ini�a�even.
Om een ieder goed te woord kunnen staan, delen wij de wijk op
in een paar gebieden. Voor de maand februari nodigen wij de 
inwoners van onderstaande straten uit op 
14 februari 2018 om 19.00 uur in het wijkcentrum: 
Sallandlaan, Veluwelaan, Twentelaan, Graafschaplaan, 
Burgemeester Falkenaweg (even huisnummers).
Mocht het u niet lukken hierbij aanwezig te zijn, maar wilt u 
wel met ons in contact komen? Mail of bel ons voor een andere
afspraak (zie colofon). 

Per januari is Feije Hoogeveen uit het bestuur gestapt. Wij 
danken hem voor zijn inzet voor de wijk in de afgelopen jaren.
 
Er staan een paar leuke ontwikkelingen aan te komen. Zo 
wordt binnenkort de Kwiek beweegroute uitgezet in onze wijk.
Verderop in de nieuwsbrief leest u er meer over. Wij zullen op 
vooraf gestelde �jden het wijkcentrum openen om na de route
een bakje koffie of thee te kunnen nu�gen.

Voor de komende maanden gaan wij graag het gesprek met u 
aan voor de invulling van het programma van het wijkcentrum. 
Hiernaast vindt u de oproep. Om iedereen de ruimte te geven 
delen we de wijk op in gedeeltes, waarbij we steeds een aantal 
straten uitnodigen. 

Nieuw in de Akkers: KWIEK beweegroute

Niets is zo gezond als regelma�g bewegen in de buitenlucht. Dat 
omvat het concept ’KWIEK beweegroute’, die ouderen s�muleert 
meer te bewegen in de openbare ruimte. De KWIEK beweegroute
is een rondje door de wijk met allerlei oefeningen om het lichaam
gezond en soepel te houden. De oefeningen zijn afgestemd op de 

dagelijkse ac�viteiten zodat men
langer zelfstandig thuis kan blijven 
wonen. Kwiek maakt gebruik van 
het straatmeubilair in de buurt en
wordt aangelegd in de wijk. Het 
startpunt ligt op een steenworp af-
stand van MFC de Akkers en de 
LIDL. De route wordt in het voor-
jaar geopend.

Hulp gevraagd! 

Koffieschenken bij ac�viteiten
Voor een nog op te ze�en ac�viteit ’de Buurtkamer’ zoeken we 
vrijwilligers die het leuk vinden om een paar uur op een och-
tend of middag koffie te schenken aan mensen die naar het 
wijkcentrum komen. Frequen�e van inzet kan in overleg wor-
den afgesproken. Voor de koffieochtend in de Oranjewoudflat 
zoeken we nog een vrijwilliger die zou willen invallen als onze 
vaste vrijwilliger niet kan. Dit is al�jd eens per twee weken op
de donderdagochtend. 
Lijkt het u leuk om u op deze manier in te ze�en voor de wijk? 
Neemt u dan contact op met ons via 
secretaris@wijkdeakkers.nl of via het telefoonnummer in de 
colofon.

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: Gerrit Jansen

Gerrit is geboren in Oudeschoot, maar woont al zo’n 30 
jaar met Carla in de Akkers. Zeer tot hun genoegen van-
wege de ruimte en de rust. Hij begon als bouwer van 
Friese staartklokken maar is nu geruime �jd als documen-
talist/auteur in dienst bij de bussenbouwer VDL. Gerrit 
hee� talrijke hobby’s: hij is gitarist, zanger, componist en 
broedzorger bij de vogelwacht in Heerenveen/Oranje-
woud en dan is hij ook nog poli�ek ac�ef voor de FNP.
Wilt u meer lezen? Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl



Nieuwjaarsgroet

Activiteiten wijkcentrum

Kinderdisco: Carnaval
Het carnaval voor de kinderen uit de Akkers mag niet ontbreken dit jaar. Komen jullie ook mee-
feesten? Je mag verkleed komen, maar dat hoe� niet als je dat niet wilt. 
Wanneer:
Voor wie

Entree

Bingo
Wilt u ook eens meedoen met een bingo op de Akkers? Kom dan deze maand bij ons langs. We
maken er een gezellige middag van!
Wanneer:
Voor wie:
Tijd:
Entree:

Vrijdag 9 februari 2018 in het wijkcentrum
4 - 7 jaar 18.30 - 19.30 uur
8 - 12 jaar 20.00 - 21.00 uur
€ 1,- incl. een beker ranja

Zaterdag 17 februari
Volwassenen
vanaf 15.00 uur
€ 2,50

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:
8 en 22 februari
8 (sjoelwedstrijd) en 22 maart

 Entree:
€1,-
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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

Help de vogels de winter door!

 Woensdag 17 januari zijn we aan de slag gegaan met vet, pinda’s en 
zaden om voor de vogels wat lekkers te maken. Op een aantal 
adressen de wijk kunnen de vogels smullen van al dat lekkers! 
Wat kunt u zelf doen om de vogels in de winter te ondersteunen?
Voor vogels is het in de winter soms best las�g hun lichaamstem-
perauur op 40 graden te houden. Om ze daarbij te helpen kunt u ze 
bij voeren met bijvoorbeeld vetbollen, pinda’s, rozijnen en appels. 
Als regel geldt wel dat alles zoutloos gegeven moet worden. Als er 
geen (strenge) vorst is, mag er ook vers drinkwater gegeven wor-
den. Merels, zanglijsters, koperwiek, kramsvogels en spreeuwen 
houden van krenten, rozijnen, bessen en broodkruim op een 
sneeuwvrije plaats op de grond. De mezen eten graag zonnebloempi�en in een vogelhuisje. Het winterkoninkje, de heggemus en de 
roodborst doet u een groot plezier met meelwormen en onbekookte havermout op een zeer beschu�e plaats op een voedertafel. 
Mussen, vinken en groenlingen vinden onkruidzaden, zonnebloempi�en en pindablokken die op de grond liggen lekker. Ook de 
eenden kunt u trakteren als u fijne broodkruimels gee� welke besprenkeld zijn met zonnebloemolie. 

Huiskamernieuws

De ’Huiskamer’ bevindt zich in het wijkcentrum en is op dinsdag- en donderdagmiddag open van 14.30 - 16.00 uur voor alle kinderen
uit de wijk. Ze kunnen hier komen om hun vrije �jd te besteden en mee te doen aan leuke ac�viteiten. Ben je nieuwgierig? Kom dan
eens langs om kennis te maken! Deze ac�viteiten staan in de planning van februari:

Dinsdag 6 februari: Carnavalsmaskers maken
Donderdag 8 februari: Speeldag
Dinsdag 13 februari: Valen�jn knutselen
Donderdag 15 februari: speeldag

Dinsdag 20 februari: Winterparcours
Donderdag 22 februari: speeldag
In de voorjaarsvakan�e is de huiskamer 
gesloten. Iedereen een fijne vakan�e!

Op zaterdag 13 januari was onze nieuwjaars-
groet. We hadden muziek, gebak, soepen en
andere lekkernijen voor bezoekers klaarstaan.
De Islami�sche gemeenschap kwam ook nog
spontaan hapjes brengen, waarvoor veel 
dank! Ondanks de kleine opkomst kunnen we 
toch spreken van een geslaagde middag 
waarbij een ieder met een gevuld gevoel 
weer naar huis kon.
We danken iedereen voor zijn/haar aanwe-
zigheid en hulp om deze middag mogelijk te 
maken voor de wijk.
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