
 

  

Nieuwsbrief november – december 

2018 Beste inwoners, 
 

Met de lange donkere avonden voor de deur kunt u weer genieten van een nieuwe nieuwsbrief.  

Mensen die zich afvragen hoe het er voor staat met de verbouwing van de Oranjewoudflat verwijzen we naar 

onderstaande brief verzonden aan de bewoners door Kees Boer, directeur Service Appartementen OW. 

Veel leesplezier!  Wijkplatform de Akkers 

Nieuws van het bestuur 
Samenwerking (Een goed gevoel) blijkt de 
naam te zijn van het beeld uit 93/94 van Corry 
         Ammerlaan-van Niekerk.                                                   
                                    Men vond het een leuk 
                                    beeld gezien de reacties 
                                    op mijn vraag in de vorige                                   
          nieuwsbrief en op FB. 
          We hebben de gemeen- 
                                    te voorgesteld om tot 
                                    plaatsing over te gaan. 
          We zijn nog in overleg  
met de gemeente om oplossingen te zoeken 
voor de plaatsingskosten. Om de kosten te 
verlagen hebben 2 bestuursleden een diep gat 
in de grond gegraven rondom de sokkel en het 
blok beton van het gestolen beeld en de plaats 
gemarkeerd met een bord.  Het resultaat één 
dag later was: sokkel en betonblok aan de kant 
van de weg. En twee dagen later zijn ook deze 
       restanten reeds  
       afgevoerd door de 
       gemeente. 
        
        Hulde voor deze 
        snelle actie ! 
! 
 

 

Nieuws in De 

Akkers: 

Abcdefg 

Hulp gevraagd en gevonden! 
Onze oproep voor een nieuwe DJ heeft geleid tot een reactie. 
Lars Zwier uit Joure is onze nieuwe DJ. Hij heeft al met veel 
succes de laatste twee Kinderdisco’s gedraaid in het MFC. 

Deze maand: Marja Verrijk 
 

41 jaar geleden kwam Marja naar Heerenveen en woont al 9 jaar met plezier aan de 

Gooilandlaan. Ze past af en toe op de kleinkinderen en is vrijwilliger bij de Belvédère. 

Daarnaast is ze inzameladres en coördinator van Zaden voor Voedsel (ZvV) een initia- 
tief dat 11 jaar geleden ontstond in België en dat zich de laatste jaren, mede door  
het gebruik van sociale media, heeft uitgebreid. ZvV ondersteunt ontwikkelingspro- 
jecten in gebieden waar zaden voor gewone mensen onbetaalbaar zijn. Een contact- 
persoon zorgt voor transport van pakketten met zaden die door mensen thuis verza- 
meld zijn. Als u wilt meewerken, verzamel dan zaden uit paprika, meloen en pom- 
poen, droog ze op een bordje, doe ze in een envelop en in de bus van Gooilandlaan 24 
Meer lezen?     Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

Geachte heer/mevrouw, 
Vanaf mei van dit jaar hebben de voorbereidende werk-
zaamheden op ons terrein plaatsgevonden. Leidingen voor 
alle nutsvoorzieningen zijn aangelegd, rioleringssystemen 
voor de nieuwe situatie zijn aangelegd en aangesloten. 
Kortom, er is hard gewerkt door Sweco en de door hun 
ingehuurde onderaannemers. Vanaf oktober zou 
vervolgens de beurt zijn aan de aannemer, Van Wijnen uit 
Gorredijk. Echter, u heeft kunnen zien dat er vanaf oktober 
een enorme rust op het terrein is. Geen enkele activiteit 
waarneembaar. Dit vraagt om uitleg, dat realiseren wij 
ons. De oververhitting en hectiek in de bouwwereld is 
groot op het moment. Materialen zijn moeizaam 
verkrijgbaar en er zijn lange levertijden op allerhande 
onderdelen en noodzakelijk materieel. Ook wij hebben 
daar nu indirect mee te maken gekregen. De planning van 
Van Wijnen heeft oponthoud opgelopen. Ze hebben ons 
verzekerd dat de eindtermijn van het project niet in gevaar 
komt, maar de begindatum wel. Zoals het zich nu laat aan 
zien gaat de herziende planning in week 9 2019 van start. 
Dit is 1 maart 2019. 

 
 

In gesprek met de wijk 

Ontmoet uw buur! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Jeugdverpleegkundige  

 

 

 

 

Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AJ Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0620839844 of 0513435667 
 

Kopij nieuwsbrief per mail  
 

             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 
 

Wijkagente 0900-8844 

Mieke Hoitingh  
 

Wijkbeheer (0513) 617784 
Tinus Hoogenkamp 
t.hoogenkamp@heerenveen.nl 
 
 

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: 

15 november (sjoelwedstrijd) 

29 november 

13 december 
 

Entree: 

€ 1,-  (incl. koffie) 

Bingo         9 november 
*Iedere 2e vrijdagavond van de maand 

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

Sjoelen      16 november 
Begin: 19.30 uur    Entree: € 1,00 incl. koffie 
 

Kinderdisco      30 november   
*Iedere laatste vrijdagavond van de maand 

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

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

 

Kerststukjes maken    13 december 
Begin: 19.30 uur            Entree: € 10,00 incl. koffie 

Opgave voor 01/12 bij Pieteke: 633635  Max: 15 personen 
 

Bingo       14 december 
Begin: 19.30 uur            Entree: € 2,50 incl. koffie 
 

Kinderdisco      21 december*   
Begin (4 - 7 j ): 18.30 - 19.30 uur  Entree: € 1,00 incl. ranja 

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

Bingo       11 januari 
Begin: 19.30 uur            Entree: € 2,50 incl. koffie 
 

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

Colofon 

 

Koffieochtend 

 

Ik ben Marije Tiemensma en als jeugdverpleeg- 
kundige 0-12 jaar/preventiewerker, betrokken in 
de wijk.  Vanaf september ben ik iedere vierde  
maandag van de maand aanwezig van 8.30-10.00 
op locatie MFC Akkers, uitgezonderd tijdens de  
vakantieweken. Tijdens het inloopspreekuur bent 
u welkom om bij mij binnen te lopen. Ik denk  
graag met u mee in oplossingen, kan advies geven, 
de juiste hulp voor u organiseren of eenvoudig een luisterend oor 
bieden. Alles is bespreekbaar. Dus aarzel niet om langs te komen, te 
mailen of te bellen.  Zo nodig maken we een afspraak met u,  bij u 
thuis of op het consultatiebureau. Wat er besproken wordt is ver-
trouwelijk. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met mij, telefo-
nisch of via de mail. 
Marije Tiemensma 088-2299581 / m.tiemensma@ggdfryslan.nl 
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