
 

  

Nieuwsbrief maart – april 

2018 Beste inwoners, 
 

Helaas weer geen elfstedentocht deze winter. Onze Flyers kwamen qua gevoel nog het meest in de buurt door 

gebruik te mogen maken van de elfstedenhal afgelopen maanden. Op deze zonovergoten dag lijkt het voorjaar te 

naderen met rasse schreden! 

Veel leesplezier met de nieuwe nieuwsbrief. 

Wijkplatform de Akkers. 

Zoals u hebt kunnen zien is de achterkant geheel 
gewijd aan het colofon én de activiteiten in de 
komende 2 maanden. Om praktische redenen is 
gekozen voor een andere dag bij disco en bingo. 

 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hulp gevraagd! 
Zijn er mensen die bereid zijn ons te helpen als 
vrijwilliger? Dat kan bij een activiteit op een mid-
dag of avond of als oproepkracht. Graag reacties 
via: secretaris@wijkdeakkers.nl of 06-20839844. 

Deze maand: Gerrit van der Vinne 
 

Gerrit is in 1944 geboren in Nieuwlande (Dr), maar verhuisde voor zijn werk (bij de PTT) 

naar Heerenveen. Hij woont al 50 jaar met Gerrie aan de Gaasterlandlaan. Via Gerrie  

werd hij 15 jaar geleden vrijwilliger bij Herema State en trad toe tot de redactie van 

Heremapost. Zijn tekenprestaties leidden o.a. tot een reis met een muziekkorps uit 

Drachten naar Kowary in Polen, diverse exposities van zijn tekeningen in het kerkje van 

Oudeschoot, een set kaarten van zijn kleurrijke tekeningen van bloemen, vogels en 

wintertaferelen én het ereburgerschap van Kowary voor Gerrit en Gerrie! Ook is deze 

levenslustige man een fanatiek fietser die vele kilometers weg trapt in rust en ruimte. 

Meer lezen?     Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

Onthulling beeld Samenwerking 
 

It sil heve! 
In de nieuwsbrief van september-oktober van afgelopen 
jaar hebben wij uw mening gevraagd over het beeld 
Samenwerking (Een goed gevoel) van Corry Ammerlaan-  
van Niekerk. Daar kwamen alleen maar positieve reacties 
op. Ondertussen is er subsidie aangevraagd en ook 
gekregen van de gemeente en heeft het bedrijf van aan-
nemer Joost Visser het beeld zeer onlangs geplaatst in het 
kader van een social return afspraak met de gemeente.  
De feestelijke onthulling zal plaatsvinden op zaterdag 23 
maart. 
U wordt ontvangen met een kopje koffie in het parkje aan 
de Vlielandlaan vanaf 10.30 uur. De opening zal om 11.00 
uur worden verricht door onze wethouder van cultuur 
Hans Broekhuizen. Ook is hierbij locale pers aanwezig.  

 

Ontmoet uw buur! 

 

Nieuws van het bestuur 
 

 

Nieuw in het MFC aan de 
Veluwelaan zijn een 2-tal  
tweewekelijkse activiteiten; 
namelijk Tachtigen op don-
derdagavond vanaf 19.30 
uur                                                                     

                       én    
 

Beweeggroep Akkerwille 
voor ouderen op dinsdag-
middagen van 14.00 tot 
15.00 uur onder leiding van 
Afie (zie inzet). Kom eens 
vrijblijvend langs! De data 
staan op de achterkant 
vermeld. 

Na de onthulling 
kan er nog een 
hapje en drankje 
worden genut-
tigd. Wij hopen 
op een grote op-
komst van de 
wijkbewoners! 

mailto:secretaris@wijkdeakkers.nl


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AJ Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0620839844 of 0513435667 
 

                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 

 

Wijkagente      0900-8844 

Esther Olde Olthof  
 

Wijkbeheer     0513-617784 
Tinus Hoogenkamp 

t.hoogenkamp@heerenveen.nl 
 
 

Donderdagochtend in Service 

Appartementen Oranjewoud 

 

*Eens per twee weken  

Begin: 10:00 – 12:00 uur 
 

Data: 

14 en 28 maart 

11 en 25 april 

09 mei 
 

Entree: 

€ 1,-  (incl. koffie) 

    Colofon 

 

  Koffieochtend 

 

Activiteiten Wijkcentrum 

Countrydance           
* Elke woensdagavond ! 

Begin: 19:30 

 

Beweeggroep Akkerwille        05 maart 

* Eens per twee weken               

Begin: 14.00 – 15.00 uur  ook: 19 maart; 02, 16 en 30 april 

Carnavalsdisco          08 maart   
* Disco iedere 2e vrijdagavond vd maand   

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

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

Verkleed komen is erg leuk maar niet verplicht 

 
Tachtigen           14 maart 
Begin: 19.30 uur           ook: 28 maart; 11 en 25 april 
 

Bingo (alle leeftijden)         15 maart   
* Bingo iedere 3e vrijdagavond vd maand 

Begin: 19.30 uur                       Entree: € 2,50 incl. koffie 
 

Kinderdisco          12 april 
Begin (4 - 7 j ): 18.30 - 19.30 uur             Entree: € 1,00 incl. ranja 

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

 

Paasstukjes maken         16 april 

Begin: 19.30 uur               Entree: € 10 incl. koffie 

Opgave voor 13/04 bij Pieteke: 633635        Max: 15 personen 

 

Knutselen en Paaseieren zoeken       17 april  
Begin: 14.30  - 16.30 uur    voor kinderen         Entree: € 1,00 incl. ranja 

 

Bingo (alle leeftijden)         19 april    
Begin: 19.30 uur                       Entree: € 2,50 incl. koffie 
 

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