
 

 

  

Nieuwsbrief nov – dec  2019  

Beste inwoners, 
 

We gaan de donkere dagen weer tegemoet. Hoog tijd voor een opbeurende nieuwsbrief! 

Veel leesplezier.  

Nieuwe deelnemers activiteiten welkom! 
Mogelijk zijn er mensen die denken dat je bij een 
bepaalde activiteit een vaste groep hebt of dat van 
je verwacht wordt dat je alle keren aanwezig bent. 
Dat is zeker niet het geval. U kunt vrijblijvend bij 
alle activiteiten eens komen kijken en meedoen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten van de gemeente in de Akkers 
Zij gaat: 
- de Japanse Duizendknoop bij Thialf bestrijden. 
- de kosten van het bouwrijp maken van de 
   grond voor Park ten Woude voorfinancieren. 
- Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en Montfer- 
  landlaan herinrichten. Dit zal deels vernieuwing  
  (asfalt?), deels reparatie van zaken betreffen. 
 
 

 

Deze maand: De Knuffelbeer 
 

Dagopvang en BSO De Knuffelbeer is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Miranda Wuring 
begon in 2013 thuis als gastouder. Nu is dat uitgebouwd tot voorschoolse, naschoolse- 
en dagopvang op twee locaties: de oude Rabobank en Anna Schotanus. Ze brengen de 
kinderen naar en halen ze van Skoatterwiis en Albertina Agnesschool en in overleg ook 
van andere scholen. Ze werken met een vast team van 10 medewerkers waardoor een 
vertrouwensband wordt opgebouwd. Signalen als veranderd gedrag kunnen zo sneller 
worden opgepikt. Hierdoor ontstaat er een hechtingsband; belangrijk voor de emotio- 
nele en sociale ontwikkeling waardoor een kind zich veilig en vertrouwd zal voelen. 
Meer lezen?      Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

     

 

Energiezuinige woning? 
Workshop ‘Verduurzamen Eigen Huis’  

Plannen om zelf aan de slag te gaan met het 

duurzamer maken van uw woning, maar u weet niet 

goed hoe en waar te beginnen? Kom dan naar de 

workshop ‘Verduurzamen Eigen Huis’! Tijdens de 

workshop staat het verduurzamen van uw eigen huis 

centraal. U krijgt informatie over isoleren, 

energiebesparing, verhogen wooncomfort én een 

gericht advies voor uw woning en situatie.  

De gratis workshops worden georganiseerd door de 

gemeente Heerenveen en bestaan uit twee avonden 

op 21 en 28 nov in de bibliotheek vanaf 19:30 uur: 

1 Informatie over 
isoleren, duurzaam verwarmen, energie opwekken en 
besparen 

2 Praktisch advies over 
het verduurzamen van jóuw woning 

 
Woont u in de gemeente Heerenveen en wilt u graag 

een stap zetten in het verduurzamen van uw 

woning? Meld u aan voor de workshop via 

      heerenveen.nl/verduurzameneigenhuis.  

 
 

 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 uur 
 

Data: 

7  november  

21 november (sjoelen) 

5 en 19 december 

Entree: € 1,-  (incl. koffie) 

Koffieochtend 

   

 

    Activiteiten Wijkcentrum (MFC) 

Oproep Brei- en Haakclubje          7nov 
* Elke woensdagmiddag 

Begin: 14:30 uur  

Wij, een paar actieve breiers en haaksters, willen op 

woensdagmiddagen een handwerkclubje beginnen. Ben jij met een 

haak- of een breiwerkje bezig en wil je onder het genot van een kopje 

thee of koffie er aan werken, dan ben je op  van harte welkom. 

 

Countrylinedance            6 nov 

* Elke woensdagavond 

Begin: 19.00 uur 

   

 
 

Tachtigen              7 nov  
* Eens per twee weken                        ook: 21 nov; 5 en 19 dec 

Begin: 19.30 uur              
 

Disco                    8 nov 
* Disco iedere 2e vrijdagavond vd maand                ook: 13 dec 

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)          15 nov   
* Bingo iedere 3e vrijdagavond vd maand            ook: 20 dec 

Begin: 19.30 uur                        

 

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

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

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

 

      Colofon 
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