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Nieuws van het bestuur 
Het is fijn dat we nu eindelijk kunnen doorgaan met onze acti-

viteiten. Hopelijk blijft het zo en komen we niet terecht in een 

nieuwe coronacrisis. En we hopen dat steeds meer mensen de 

weg naar het wijkcentrum vinden en mee gaan doen met de 

verschillende activiteiten.  

Een herhaalde oproep!!! Naast enkele vrijwilligers bestaat het 
bestuur van de wijk momenteel uit drie personen. En dat is 
echt te weinig. Wilt u het bestuur versterken, meldt u zich dan 
aan bij onze secretaris (secretaris@wijkdeakkers.nl en/of 06-
48506632).  
Omdat dit de laatste nieuwsbrief is voor de zomervakantie, 

wensen wij u allemaal een fijne zomertijd toe. 

Poolbiljart 
Op maandagmiddag 9 mei van 15.00 – 17.00 uur nodigen we 

de mensen uit die graag een potje willen biljarten. Er zijn geen 

kosten aan verbonden, behalve de thee en de koffie (1 euro 

per kop). 

Als bestuur zijn we zeer benieuwd of er mensen komen opda-

gen om een potje te poolen. In april was er geen belang-

stelling. Maar toen was het ook heel slecht weer. Daarom nog 

een kans. Bij genoeg belangstelling willen we graag de gele-

genheid bieden om elke week een balletje te stoten. 

Kwiek Beweegroute 
Op 12, 19 en 26 mei  gaan we om 9.45 uur van start met de 

Kwiek Beweegroute. We starten bij het wijkcentrum. Deze 

route is bedoeld voor ouderen in onze wijk. Met elkaar kun-

nen we vanaf het  MFC De Akkers (wijkcentrum) door een 

deel van De Akkers lopen en zo nu en dan een kleine beweeg-

oefening doen. Naast dat het heel gezond is voor lijf en leden, 

kan het ook heel gezellig zijn!  Doet u mee? Vanaf 12 mei 

(9.45 uur) elke donderdagmorgen! De koffie kost € 1,00. Ver-

der geen kosten. 

Wandelgroep 

Het is ‘s-avonds weer langer licht en dus gaan we weer van 

start met onze wandelgroep. Wie heeft er zin om mee te wan-

delen? 

Elke woensdagavond vertrekken we om 19.00 uur vanaf het 

pleintje achter de Gaasterlandlaan ter hoogte van nrs. 52/54. 

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 minimum 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 een andere kaart zijn. De 

meegevraagde partner hoeft niet tegenover de speler te zitten. 

Al een paar jaar spelen we dit kaartspel in het wijkcentrum om 
de veertien dagen.Op de volgende data spelen we dit kaartspel: 
19 mei en op 2, 16 en 30 juni. 
We beginnen om 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, 
behalve de koffie en de thee (1 euro per kop). 

 Buitenspeeldag 
YES! 

Na twee coronajaren komt er binnenkort eindelijk weer een 

echte Buitenspeeldag! Op woensdag 8 juni organiseren Jantje 

Beton & Nickelodeon een nieuwe editie van de Buitenspeel-

dag. Dit is dé middag waarop we vieren wat zo belangrijk is: 

buitenspelen! We maken dan (samen met jou) van Nederland 

één grote speelplek.  

We willen graag de buitenspeeldag van jantje beton ook orga-

niseren. Dit kunnen we niet alleen. We hebben hulp nodig 

voor bij de spelletjes en bij het eten en drinken. Het is op 

woensdagmiddag 8 juni vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur.wil je 

graag helpen laat het even weten aan Pieteke via het email 

adres pzandstra62@hotmail.com of 05130633635.  

mailto:pzandstra62@hotmail.com
https://e.jantjebeton.nl/1/5/1506/3/4_aDRrJPs7sps9ogcVyvfFXL0DjNL8OXDfOyZ69CHEsA-91oimsOOkAveNU3al6fxckCsAhyY0LgH1vkqGWtFxX3K_VMMgjvU8SPjbo6dcv38RUVbF6hwzIP3FlA-O1M9VbQ-WAeSf4chzMGYfgkagl2YIJqQ5wrSXO12g
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Wijkmanager      0513-617652 

Ruurdtje Anema-Meulenaar 

r.anema@heerenveen.nl 
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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 
zuid@heerenveen.nl 
 

      Colofon 

Poolbiljart     9 mei 

Begin: 15.00 uur            Entree: gratis 

Kwiekroute    12 mei 

Begin: 9:45 uur    Entree: gratis 

Bingo      13 mei 

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

Kwiekroute    19 mei 

Begin: 9:45 uur    Entree: gratis 

Tachtigen     19 mei 

Begin: 19:30     Entree: gratis 

Kwiekroute    26 mei 

Begin: 9:45 uur    Entree: gratis 

Bingo      10 juni 

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

Tachtigen     2 juni 

Begin: 19:30     Entree: gratis 

Buitenspeeldag    8 juni 

Begin:   15.00 tot 17.00 uur   Entree: gratis 

Tachtigen     16 juni 

Begin: 19:30     Entree: gratis 

Tachtigen     30 juni 

Begin: 19:30     Entree: gratis 

Wekelijks: 

Koffieochtend (niet in de maand mei) 

Elke woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur 

CreaBea (Handwerken) 

Elke woensdagmiddag 14:30 - 16:00 uur 

Lijndansen 

Elke woensdagavond vanaf 19:00 uur 

Wandelgroep 

Elke woensdagavond vanaf 19:00 uur 

Verzamelen pleintje Gaasterlandlaan, tussen Oostergo en Zevenwoudenlaan. 

Activiteiten mei - jun 2022 

Koffieochtend 

Oranjewoudflat 
Op de volgende data kunt u gezellig 

komen koffiedrinken in het paviljoen 

van de Oranjewoudflat vanaf 10.00 

uur. 

19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni, 14 juli 

en 28 juli. 

Iedereen is welkom! 

http://www.wijkdeakkers.nl
mailto:secretaris@wijkdeakkers.nl
mailto:r.anema@heerenveen.nl
mailto:woonservicezone4@heerenveen.nl
mailto:m.tiemensma@ggdfryslan.nl
mailto:leontien.koehoorn@politie.nl
mailto:t.hoogenkamp@heerenveen.nl

