
 

  

Nieuwsbrief maart – april 2018 

Beste inwoner, 

 

De voorjaarsvakantie is net afgelopen en dus is het tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Wijkplatform de Akkers 

Werkgroep Activiteiten De Akkers 

Nieuws van het bestuur 
Begin februari is Meine van de Meer 
gestopt met bestuurswerk. Een tijdje later 
gaf ook Aurelia Hoen te kennen er mee te 
willen stoppen. Wij danken beide voor hun 
inbreng in het bestuur.  
Wij zoeken dus een paar nieuwe mensen 
om het bestuur te versterken. Hebt U 
interesse neem dan contact op via  
het mailadres secretaris@wijkdeakkers.nl 
of via het telefoonnummer in het colofon.  

 

Nieuws in De 

Akkers: 

Abcdefg 

Hulp gegevraagd! 

Door uitbreiding van het aantal  activi-
teiten zijn wij op zoek naar uitbreiding van 
onze activiteitengroep. Men kan daarbij 
uiteraard aangeven waar de voorkeur naar 
uit gaat. Wilt u zich op een of andere ma-
nier inzetten voor de wijk, neem dan 
contact op via secretaris@wijkdeakkers.nl 
of via het telefoonnummer in het colofon. 

Opening Kwiek beweegroute 15 maart 
Als het weer (de Russische Beer!) het toelaat wordt voor 15 maart 
de route aangelegd en op 15 maart geopend door wethouder Jelle 
Zoetendal. Wij nodigen buurtbewoners uit om naar het MFC te ko-
men voor een kop koffie ivm de opening vanaf 9 uur.  De wethouder 
zal een bord onthullen om vervolgens met de mensen die dat leuk 
vinden, en onder begeleiding van een fysiotherapeut, de route te 
lopen.  Uiteraard is er daarna de mogelijkheid weer een drankje te 
nuttigen (circa 11 uur). Let op Facebook ivm een mogelijk uitstel! 
 

Vandalisme 
Vrijdagochtend 2/2 was dit  
wat ik zag uit mijn raam. 
Waar was het ‘Vrouwbeeld’ 
van Eja Siepman v.d. Berg? 
Weggerukt van de sokkel. 
Dieven? Moraalridders? 
Cultuurbarbaren! 
 
 
 

Deze maand: Albert Oost 

 
Albert is in 1968 geboren in Wijnjewoude, maar  
woont al zo’n 20 jaar met Monique Vogelsang,  
Jasper, Camiel en hond Borre aan de Amelandlaan. 
Na 2 jaar academie Minerva begint hij als beeldend  
kunstenaar voor zichzelf en bouwt aan een indruk- 
wekkende lijst solo- en groepstentoonstellingen  in 
musea ed. Ook zijn in de openbare ruimte diverse 
kunstwerken van hem te vinden. In 2014 start hij  
met Monique (grafisch ontwerper) Melklokaal om  
een podium aan interessante kunstenaars te bieden. 
Meer lezen? Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

Uit gesprekken met bewoners in straten in de buurt van het 

Multifunctioneel Centrum blijkt dat men over het algemeen 

zeer tevreden is over het wonen in de Akkers. Bij de school 

zelf zouden de ouders die de kinderen brengen en halen bij 

de kiss and ride (tút en der út) wat netter de bedoelde rij-

richting kunnen volgen. Dus niet omkeren halverwege! Een 

klacht die ook in een gesprek met de schoolleiding aan de 

orde kwam. Ook het parkeren bij de hoofdingang geeft wat 

overlast. Maar men realiseert zich ook dat dit een lastig op te 

lossen verschijnsel is die bij meerdere scholen speelt.  

In gesprek met de wijk 

Ontmoet uw buur! 
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Even voostellen: onze nieuwe wijkmanager  

Er is vacature ruimte ontstaan bij wijkmanagement 

doordat Annie Stelma met ingang van 1 maart aan-

staande minder gaat werken (van 36 naar 24 uren per 

week) en Marc Jense het komende jaar een deel van 

zijn uren inzet voor de Omgevingsvisie en de Griffie. 

Ruurdtje Anema heeft 10 jaar gewerkt als juridische 

beleidsmedewerker bij de afdeling Vergunningen van 

de gemeente Heerenveen en was toe aan een nieuwe  

 

 

 

 

Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AL Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0620839844 of 0513435667 

 

Kopie nieuwsbrief vóór 20e april per 

mail of naar Vlielandlaan 6 

 

 Wijkcentrum de Akkers 

 

 Twitter (binnenkort) 

 

 Instagram (binnenkort) 

 

 

Wijkagente 

Mieke Hoitingh 0900-8844 

 

Wijkmanager 

Ruurdtje Anema-Meulenaar 

r.anema@heerenveen.nl 

(0513)617652 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

Wijkbeheer 

Tinus Hoogenkamp 

t.hoogenkamp@heerenveen.nl 

(0513) 617784 

Stembureau Gemeenteraadsverkiezingen in het MFC  

Activiteiten Wijkcentrum 

Eens in de twee weken op de 

donderdagochtend komen 

wijkbewoners samen om 

onder het genot van een kopje 

koffie of thee met elkaar te 

praten en/of te sjoelen etc. 

 

Lokatie: 

Service Appartementen 

Oranjewoud 

 

Tijd: 

10:00 – 12:00 uur 

 

Data: 

8 maart (sjoelwedstrijd) 

22 maart 

5 en 19 april 

3 mei 

 

Entree: 

€ 1,-  (incl 2 kop koffie) 

 

Gezinsbingo              23 maart  
Entree: € 2,50                      19.30 uur 
  

Paasknutselen          26 maart 

Voor kinderen                    15 -  17 uur 

Entree: € 1,00 incl. beker ranja 
 

Kinderdisco               30 maart 

4 -7   jaar                   18.30 - 19.30 uur 

8 -12 jaar                   19.30 - 20.30 uur 

Entree: € 1,00 incl. beker ranja 
 

Bingo                            13 april    
Entree: € 2,50                     19.30 uur 
     

Spelletjesavond        20  april    
Voor volwassenen               19.30 uur 

Entree: € 1,00 incl. kop koffie                    
 

Deze avond wordt begeleid door  

Sfinx Spellen en Speelgoed. 

Colofon 

Koffieochtend 

 

uitdaging. Ze heeft veel zin in haar nieuwe functie en wil graag een bijdrage 
leveren aan een goede communicatie tussen inwoners, dorpsbelangen, 
wijkraden en de gemeente. In de nieuwe taakverdeling is zij het aanspreek-
punt voor: Heerenveen de Akkers en Noord, Oranjewoud, Haskerdijken, 
Nieuwebrug, de Heide/Heidemeer/Heiderijck, Nes, Akkrum en Nijehaske. 

 

 

We hebben besloten de activi-

teiten uit te breiden, vooral op 

vrijdagavonden. Op verzoek 

van ouders is er een Gezins-

bingo met kinderen(niet al te 

jong)  en volwassen. Alle ge-

noemde activiteiten zijn in of 

vanuit het MFC. Mogelijk 

kunnen bepaalde data nog 

veranderen; let daarom op 

meldingen via Facebook ! 

 

 

 

Rona vd Weg komt nog 

een keer op 12 maart en 

op 9 april om 19.30 uur 
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