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Nieuws van het bestuur 
De beperkende maatregelen tegen het coronavirus zijn door 
de regering grotendeels opgeheven. Hierdoor zijn we als be-
stuur van onze wijk reeds gestart met het organiseren van 
diverse activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u hier meer 
over. Toch is het coronavirus geen verleden tijd. Samen zullen 
we zorgvuldig moeten zijn in onze strijd tegen het coronavirus. 
Wat we in de vorige nieuwsbrief hebben geschreven, geldt 
ook nu nog steeds: *was vaak je handen, *hoest en nies in je 
elleboog, *schud geen handen, *zorg voor voldoende frisse 
lucht, *blijf thuis bij klachten en laat je testen.  Wij hopen u te 
ontmoeten bij een van onze activiteiten. 
Vacatures 
Een herhaalde oproep voor nieuwe bestuursleden. Naast en-
kele 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). 
 

Op initiatief van de stichting Dag!enDoen! coördi-
neert een aanzienlijk aantal welzijnsorganisaties in de 
provincies Overijssel en Friesland de app Dag!enDoen!. 
Het idee achter de app is om met name oudere men-
sen die veel thuis zitten en er graag meer uit zouden wil-
len, maar daar niet toe komen, dagelijks van informatie 
te voorzien én daarbij eventueel ook vervoer of een 
'maatje' bij aan te bieden. In Heerenveen coördineert 
welzijnsorganisatie Caleidoscoop de app Dag!enDoen!. 
Met één druk op de knop kan iedereen op de app zien 
wat er op welke dag in Heerenveen te doen is.  
Die app biedt anderzijds activiteitenaanbieders (zoals 
onze wijk) de mogelijkheid om hun activiteiten op de 
app aan mensen in Heerenveen bekend te maken en 
mensen uit te nodigen om aanwezig te zijn. 
Dag!enDoen! verkeert in Heerenveen nog in de beginfa-
se. Er moet nog veel bekendheid aan gegeven worden, 
het vervoerssysteem moet nog verder worden opgezet, 
er moeten nog meer maatjes geworven worden. 
De app is voor android gebruikers te vinden in de Play 
Store, voor Apple gebruikers in de App Store. 
Op tablet, computer en notebook is de informatie te 
raadplegen via deze link:  https://www.dagendoen-
heerenveen.nl/ 
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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 mini-

male 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: 10 en 
24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei. 
We spelen dit spel twee uren en beginnen om 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve de koffie en de thee (1 euro per 
kop). 

 Jeugdhulp Friesland. 
Jeugdhulp Friesland is voornemens om in het pand aan de Velu-

welaan 5-7 een kleinschalige woonvoorziening voor een aantal 

jongeren op te zetten. Op 1 februari 2022 is dit plan aan direct 

omwonenden voorgelegd, in aanwezigheid van Joke Klamer 

(juridisch medewerker) en Ruurdtje Anema (wijkmanager) van 

de gemeente Heerenveen.  U vindt het op www.wijkdeakkers.nl 

Wij vinden het contact met de buurt erg belangrijk. Niet alleen 

om elkaar op de hoogte te houden maar ook om te overleggen 

en te betrekken. Heeft u een vraag en/of opmerking? Dan kunt 

u contact opnemen met Suzanne Hoogland, te bereiken via 

hoogland.s@jeugdhulpfriesland.nl of 06 49493035 of Moustafa 

Youfi, te bereiken via: 

 youfi.m@jeugdhulpfriesland.nl of 06 49493027 
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Wijkcentrum De Akkers 

Veluwelaan 47 

8443 AJ Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0648506632  

 

Wijkcentrum de Akkers 

 

Wijkmanager      0513-617652 

Ruurdtje Anema-Meulenaar 

r.anema@heerenveen.nl 

maandag, dinsdagochtend, donder-

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 
Pool (ook bekend als poolbiljart) is een van oorsprong Amerikaans spel 
dat gespeeld wordt op een pooltafel. Het is ook al enige tijd populair in 
Nederland en België, vooral onder jongeren. Poolen is een van de soor-
ten biljart. Hiertoe behoren ook snooker en carambolebiljart (in Neder-
land aangeduid als biljart). 
Pool wordt gespeeld op een pooltafel, waar in elke hoek en in het mid-
den van de lange zijden een gat (pocket) zit. De ballen moeten in de poc-
kets worden geschoten, zoals ook bij snooker het geval is. 
Het bestuur van wijk De Akkers heeft de beschikking over een poolbil-
jarttafel. Misschien zijn er in de wijk liefhebbers om met elkaar te biljar-
ten. 
Op maandagmiddag 4 april van 15.00 – 17.00 uur nodigen we de men-
sen uit die graag een potje willen biljarten. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, behalve de thee en de koffie (1 euro per kop). 
Als bestuur zijn we zeer benieuwd of er mensen komen opdagen om 
een potje te poolen. Bij genoeg belangstelling willen we graag de gele-
genheid bieden om elke week een balletje te stoten. 
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De creabea's.  
We zijn een groepje mensen welke op woensdagmiddag van half drie tot 
vier uur  handwerken. Dit kan van alles zijn: breien ,haken , borduren en 
macrame . We helpen elkaar als we niet uit de beschrijving komen en 
doen van elkaar ideeën op. Wil je ook aansluiten, je bent van harte wel-
kom ook al wil je een techniek leren zoals haken of breien kan dat ook. 
We zitten in het MFC aan de Veluwelaan. Tot ziens . 

Kwiek Beweegroute 

Op donderdag 7 april om 9.45 uur gaat de Kwiek Beweegroute van start. We beginnen bij het wijkcentrum. Deze 

route is bedoeld voor ouderen in onze wijk. Met elkaar kunnen we vanaf het  MFC De Akkers (wijkcentrum) door 

een deel van De Akkers lopen en zo nu en dan een kleine beweegoefening doen. Naast dat het heel gezond is voor 

lijf en leden, kan het ook heel gezellig zijn!  Na afloop is er koffie/thee voor de liefhebbers. Doet u mee? Vanaf 7 

april elke donderdagmorgen! De koffie kost € 1,00. Verder geen kosten. 

Bingo. 
Omdat de regelingen omtrent covid weer versoepeld zijn willen we weer 
beginnen met de maandelijkse bingoavond. Deze is op vrijdag 8 april in 
het MfC aan de Veluwelaan. 

We beginnen om 19.30 en de kosten zijn 3.50 euro.  

Paaseieren zoeken.  
Op woensdag 13 april  15.00 uur kunnen kinderen in het MFC paaseieren komen zoeken. Eerst  maken we iets 

waar ze de eieren in kunnen verzamelen en dan gaan ze zoeken. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
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