
 

  

Nieuwsbrief mei – juni 

2018 Beste inwoners, 

 

De meivakantie is (bijna?) afgelopen en dus is het tijd voor de mei-juni-en een klein beetje juli-nieuwsbrief.  

Veel leesplezier! 

 

Wijkplatform de Akkers 

Werkgroep Activiteiten De Akkers 

Nieuws van het bestuur 
Al een tijdje leeft bij het bestuur het idee 

om ook overdag het Wijkcentrum open te 

stellen voor bepaalde activiteiten. Wij 

denken dan bijvoorbeeld aan een woens-

dagochtend van 10 – 12 uur om de week. 

Mensen zouden die ochtend dan de Kwiek 

beweegroute kunnen doen en afsluiten 

met een kopje koffie of thee. Dat laatste 

mag uiteraard ook zonder dat men zich 

eerst ingespannen heeft, gewoon voor de 

gezelligheid dus. Ook hebben we een paar 

mensen gevonden die bereid zijn (simpele) 

reparaties uit te voeren aan bijvoorbeeld 

huishoudelijke apparatuur, fietsen ed. 

Omdat er waarschijnlijk best wat mensen 

problemen hebben met hun computer of 

laptop, zoeken we naar mensen met 

(enige) verstand van elektronica  en/of 

ICT. We hopen na de zomervakantie 

hiermee te kunnen starten. 

 

 

Nieuws in De 

Akkers: 

Abcdefg 

Hulp gevraagd! 
Door uitbreiding van het aantal  activiteiten (zie stuk hiernaast) 
zijn wij op zoek naar extra mensen voor onze activiteitengroep. 
Men kan daarbij uiteraard aangeven waar de voorkeur naar uit 
gaat. Wilt u zich op een of andere manier inzetten voor de wijk, 
neem dan contact op via secretaris@wijkdeakkers.nl of via het 
telefoonnummer in het colofon. 

Deze maand: Cees Looijen 

      
Cees is in 1949 geboren in de randstad maar woont al sinds 2007 met Janny, 
dochter Julia en labrador Breun aan de Graafschaplaan. Zoon Marc is al uit 
huis en studeert in Groningen. Na een leven in de automotive&organisatie- 
branche geniet hij nu van zijn pensioen. Via een familielid kreeg hij een oude 
Solex, die 40 jaar stil had gestaan. Hij ging aan de slag met schroevendraaier, 
tang en hamer, maar kwam er vrij snel achter dat repareren van het eigen- 
zinnige apparaat niet zo simpel was als hij dacht. Gelukkig waren onderdelen 
goed te krijgen en is het oude beestje weer klaar. Gegrepen door het ‘Solex- 
virus’ repareert en onderhoudt Cees nu meerdere Solexen in zijn werkplaats. 
Door de contacten is er een vriendengroep ontstaan waarmee tochtjes wor- 
den gemaakt door de natuur. Meer lezen? Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 
 
 
 

Zo zouden we het dus ook kunnen noemen: de aanstaande 

jaarvergadering op woensdag 16 mei, waarin het bestuur 

financiële verantwoording aflegt is toch een soort van ‘in 

gesprek met’ de bewoners van de Akkers. Wij willen die avond 

ook graag van de bewoners weten welke wensen zij hebben 

ten aanzien van activiteiten en spellen. Wat vinden ze de 

meest geschikte dagen of dagdelen en begintijden hiervoor.  

Het grootste deel van de avond zal echter gevuld worden met 

presentaties over de nieuwe plannen voor ‘Park Ten Woude’.  

Zie op de achterkant van deze nieuwsbrief voor uitgebreide 

informatie hierover. Ook bewoners uit de omgeving van het 

park hebben deze nieuwsbrief ontvangen en zijn van harte 

welkom. 

In gesprek met de wijk 

Ontmoet uw buur! 
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 Zorg-kinderboerderij Ten Woude 

 

 

 

 

Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AL Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0620839844 of 0513435667 

 

Kopij nieuwsbrief 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 

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. 

 

Locatie: 

Service Appartementen 

Oranjewoud 

 

Tijd: 

10:00 – 12:00 uur 

 

Data: 

3   mei 

17 mei 

31 mei (sjoelwedstrijd) 

14 juni  

 

Entree: 

€ 1,-  (incl. koffie) 

Jaarvergadering en presentatie ‘Ten Woude’ 16 mei  
Het bestuur legt verantwoording af over 2017 en na de pauze la- 

ten Karin, Gerrie én de architect de plannen voor ‘Ten Woude’ zien. 

Begin: 19.30 uur 
  

Bingo        18 mei 
De laatste Bingo voor de zomervakantie! 

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

 

Natuurwandeling      26 mei 
Gerard Tamminga zal ons weer meenemen op een wandeling 

door de omgeving en ons alle geheimen van flora en fauna laten zien. 

Begin: 9.30 uur vanaf het wijkcentrum! Koffie na! 
 

Klaverjassen        1 juni 
Weer eens wat anders om ons bezig te houden. 

Begin: 19.30 uur 
 

Buitenspeeldag      13 juni 
Net als vorig jaar worden er weer tig spelletjes gedaan voor de jeugd. 

Maar nu kunnen we op het speelplein bij de school! 

Begin: 14.30 uur (tot 17.00 uur) 
 

Kinderdisco         6 juli 
We sluiten de reeks activiteiten met een spetterende zomerdisco! 

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

Begin (8 -12): 19.30 - 20.30 uur 

Colofon 

 

Koffieochtend 

 

Zo’n twee jaar geleden begon een idee,  
een droom, uit te groeien naar meer  
concrete plannen. Wij maken graag ge- 
bruik van de gelegenheid om u hierover 
meer te vertellen. Maar eerst zullen wij  
ons voorstellen: wij zijn Karin Brandsma 
en Gerrie van der Meer, zussen van 33  
en 35 jaar oud. Wij zijn beide al jaren  
werkzaam in de zorg. Karin heeft ge- 
werkt met jeugd en volwassenen met verschillende soorten proble-
matiek in de geestelijke gezondheidszorg en in de gehandicaptenzorg. 
Gerrie is werkzaam in een verpleeghuis en werkt met diverse doel-
groepen. Vanuit de ervaring opgedaan binnen de zorg is het idee ont-
staan om samen een dagbestedingslocatie te gaan creëren. Het is voor 
ons belangrijk dat dit een plek is waar gewerkt en genoten kan worden 
met dieren en met natuur. Maar vooral vinden wij het belangrijk dat dit 
op een locatie gebeurt waar mensen samen komen.  
Park ten Woude kwam voor ons al snel naar voren als een uitermate 
geschikte locatie hiervoor.  Samen met de gemeente Heerenveen zijn 
wij hierover in gesprek gegaan. Tijdens de jaarvergadering op 16 mei 
laten wij u graag meer van onze plannen zien.  
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