
 

  

Nieuwsbrief mei – juni  

Beste inwoners, 
 

Best lastig om in de zonovergoten periode van afgelopen week aan de slag te moeten met het produceren van 

een nieuwe nieuwsbrief. Als deze voor u ligt, zal de temperatuur vermoedelijk nogal wat graden (5-10) lager zijn 

en is dus ideaal om binnenshuis voor het lezen van deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!  

Zaterdag 23 maart: de onthulling van het beeld 
Samenwerking (Een goed gevoel) van Corry 
Ammerlaan-van Niekerk door wethouder Hans 
                                            Broekhuizen met hulp  
                                             van het bestuur in aan- 
                                             wezigheid van buurt- 
                                bewoners. Onder de 
      genodigden waren o.a. 
                                              mensen van het bedrijf 
      van aannemer Joost 
                                              Visser die het beeld 
                                              hebben geplaatst en  
                                              mensen van de pers. 
                                              Ruurdtje Anema en  
Anita van Os van de gemeente waren zeer 
behulpzaam bij de realisatie van het project en 
de aanvraag van de subsidie. Dat de journalist 
van de L.C. de term ‘tweedehandsje’ in de kop 
hanteerde, gaf ons bepaald geen goed gevoel! 
       
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collecte Oranjefonds 11-15 juni 

Omdat het wijkplatform er niet in slaagt de fi-
nanciële eindjes aan elkaar te knopen, heeft het 
bestuur besloten deel te nemen aan de collecte 
van het Oranjefonds. Voor u dé gelegenheid om 
kennis te maken met bestuur en vrijwilligers! 
 

Deze maand: Gerrit Willem Wijnstra 
 

Gerrit is in 1961 geboren in Heerenveen. Na de Commanderije deed hij een opleiding 

bouwtekenaar (MBO+). Na wat omzwervingen kwam hij weer terug  naar de Akkers  

waar hij nu 4 jaar woont met zijn vriendin. Hij werkte 14 jaar bij een architectenbureau, 

maar werd in 2000 getroffen door een spierziekte. Na zijn afkeuring kocht hij een 

Bouvier pup om te trainen tot speurhond. Hij is lid van de KNPV, de Koninklijke Neder- 

landse Politiehond Vereniging die keuringen houdt en certificaten mag uitdelen. De  

disciplines voor honden zijn: oefenen met pakwerkers, sporen nalopen en dingen ap- 

porteren. Na 3 a 4 jaar kunnen ze hun 1e certificaat halen. Politiehonden krijgen nog  

een speciale, interne opleiding.       Meer lezen?      Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

     

 

Jaarvergadering 7 mei 
- Opening 19:30 

- Stand van zaken 2018  

- Pauze 

- Presentatie verkeersplan ‘De Akkers’  

   door Martijn van de Wal 
De werkgroep ‘Heerenveen de Akkers’ is afgelopen 
jaren bezig geweest met plannen voor de herinrich- 
ting van de Burgemeester Falkenaweg en de rotonde 
Rottumerweg/Nassaulaan. Komende jaren wordt 
eerst de afslag Heerenveen Centrum aangepakt. 
Daarna is de afslag Heerenveen Oranjewoud aan de 
beurt (2021/22). Als laatste de rotonde en BFWeg. 
De rotonde staat regelmatig vast en ook de afslag 
Sallandlaan (Lidl) is onoverzichtelijk en de drukte 
wordt alleen maar groter. Samen met de gemeente 
heeft de werkgroep een aantal opties bedacht om de 
verkeersproblemen op te lossen en zij willen de me- 
ning van de bewoners horen. Mogelijk komen die nog 
met andere ideeën of oplossingen. Hopelijk komt u 
allen naar het MFC op 7 mei! 
 
 
 

 Ontmoet uw buur! 

 

Nieuws van het bestuur 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AJ Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0620839844  
 

                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: 

09 mei 

23 mei 

06 juni 

20 juni 
 

Entree: € 1,-  (incl. koffie) 

  Koffieochtend 

 

Activiteiten Wijkcentrum 

Countrydance              1 mei 
* Elke woensdagavond ! 

Begin: 19:30 

 

Jaarvergadering   zie voorblad           7 mei 

Tachtigen               9 mei  
* Eens per twee weken  

Begin: 19.30 uur             ook: *30 mei,13 en 27 juni 
 

Disco            valt uit in mei 
* Disco iedere 2e vrijdagavond vd maand 
 

Beweeggroep Akkerwille          14 mei     
* Eens per twee weken           ook: 28 mei  (laatste keer) 

Begin: 14.00 – 15.00 uur                  

   

 
 

Bingo (alle leeftijden)            17 mei   
* Bingo iedere 3e vrijdagavond vd maand 

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

Nationale Buitenspeeldag            12 juni 
Met goed weer op het oude Lidl-terrein (anders bij MFC) 

Begin: 14.30  – 17.00 uur 

  

Disco                   14 juni 
Begin (4 - 7 j ): 18.30 - 19.30 uur             Entree: € 1,00 incl. ranja 

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

 

Bingo (alle leeftijden)            21 juni    
Begin: 19.30 uur                       Entree: € 2,50 incl. koffie 
 

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

 

      Colofon 
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