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Beste bewoners, 

Eindelijk is er weer een nieuwsbrief. Door de steeds maar voortslepende corona crisis is ook de verschijning 

van de nieuwsbrief minder regelmatig dan we zouden willen. 

Gelukkig blijkt ook nu dat er weer licht aan het einde van de tunnel is.  

Ondertussen zijn de vakanties weer voorbij en hopen we toch dat u ondanks alles toch een goede vakantie en 

zomer hebt gehad. 

Langzaam beginnen we weer met het ontplooien van activiteiten en als straks de maatregelen allemaal van 

tafel gaan hopen we weer een volledig programma aan te kunnen bieden. 

Met vriendelijke groet, Geert van der Meulen 

Nieuws van het bestuur 
Afgelopen jaar zijn er geen activiteiten georgani-
seerd voor de wijk. Dit hebben we te danken aan 
de coronapandemie. Nu de coronaregels wat zijn 
versoepeld (wij mogen weer in beperkte mate 
voetbalwedstrijden van SC Heerenveen bezoeken 
enz.) willen we vanaf september voorzichtig star-
ten met enkele activiteiten. Verderop in deze 
nieuwsbrief vindt u hiervoor de gegevens. En we 
hopen dat we in de loop van dit seizoen onze acti-
viteiten verder kunnen uitbreiden. 
Als bestuur willen we alle nieuwkomers in wijk 
“De Akkers” en omgeving van harte welkom he-
ten. We wensen u allemaal veel woonplezier toe. 
En natuurlijk hopen we u te zijner tijd te  ontmoe-
ten in ons wijkcentrum. En dat geldt natuurlijk 
voor alle bewoners van De Akkers. 
Noodkreet: We zijn op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Het bestuur bestaat momenteel uit 
drie mensen en dat is echt te weinig. Wilt u mee-
helpen om het bestuur te versterken, meldt u zich 
dan aan bij onze secretaris. 
Email: secretaris@wijkdeakkers.nl en/of tel. 06-
48506632).  
Als bestuur vergaderen wij ongeveer 5 à 6 keer 
per jaar. Ervaring als bestuurslid is geen vereiste, 
enthousiasme en inzet wel. Vooraf een gesprek 
met een van de bestuursleden is geen probleem. 
De Akkers is een prachtige wijk en als u denkt : ik 
wil best wat tijd steken in mijn leefomgeving, als-
tublieft, meldt u zich dan aan.  

Uit de wijk 

Sportieve dames gezocht. 

Sinds april van dit jaar zijn we met een aantal dames uit 
de wijk één keer in de week aan de wandel. Uiteraard 
doen we dit Corona proof! 
Het is erg leuk om op die manier weer nieuwe mensen te 
ontmoeten. Gedurende vakantieperiode was er een zo-
merstop, maar vanaf 25 augustus lopen we weer elke 
woensdagavond. 
We starten op het pleintje achter Gaasterlandlaan 52/54 
om 19:30 uur 
 

 
We lopen elke week een rondje van ongeveer 6 
kilometer, elke keer zorgt één van de deelne-
mers voor de route. 
Heb je zin, kom gerust langs en loop mee! 
Voor vragen kun je bellen met Janke,  
telefoon 06-25227444. 
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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 

Ron Faber  

ron.faber.1@politie.nl 

 

Wijkbeheer      0513-617784 
Tinus Hoogenkamp 
t.hoogenkamp@heerenveen.nl 

      Colofon 

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 macramé . 

We helpen elkaar als we niet uit de beschrijving komen en doen van elkaar 

ideeën op. Wil je ook aansluiten, je bent van harte welkom. Wil je een nieuwe 

techniek leren zoals haken of breien kan dat ook.  

We zitten in de MFA aan de Veluwelaan.  

Tot ziens 

Op zoek naar een secretaris 
Het bestuur van de Wijk de Akkers is op zoek 
naar iemand die nog wat vrije tijd wil besteden 
als vrijwilliger in ons bestuur. Het bestuur bestaat 
nu uit 3 personen Geert Hoornveld, Wieger van 
der Wal en Ina Lubberts. We missen vooral een 
secretaris (M/V), die ons wil helpen om samen de 
boel weer op orde te maken. Het “werk” bestaat 
voornamelijk via de computer, zoals  mails door-
sturen en beantwoorden, contact met de ge-
meente, vergaderingen regelen en notuleren. 
Vaak is de secretaris de spil die de bestuur draai-
ende houdt, momenteel staat het bestuur bijna 
stil. Dus is er iemand die ons wil helpen om het 
wijkbestuur weer op volle toeren te laten draai-
en, zoek dan contact via tel.  
0648506632 Ina Lubberts. 

Activiteiten okt - nov 2021 

Koffieochtend voor ouderen. 

Wij gaan het proberen om weer gezellig in de wijkruimte te gaan koffiedrinken. 

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. 

Is er meer belangstelling dan kan het om de 14 dagen zodat we wisselen. 

Bel even als je wilt komen met dit nummer 0648506632 Ina. 

Zodat ik weet op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Hallo buurtbewoners, 

Zondag 17 oktober organiseert Francenvrij ( activiteiten/ ambulante begelei-

ding voor o.a. mensen met een verstandelijke beperking) leuke activiteiten in 

het wijkcentrum.  

We sluiten af met gezellig samen eten.  

Hiervoor zijn ook buurtbewoners welkom 

van 17.30-18.30 uur. De kosten zijn € 7,50 

pp. ( dit is incl. eten en drinken). 

Voor aanmelding en info : 

Tel: 0610404130 

Spokentocht.  
Na twee jaar geen spokentocht georganiseerd te hebben door de 

Corona beperkingen willen we graag dit jaar op vrijdag 29 oktober 

weer een or-

ganiseren.  

Maar dat 

kunnen we 

niet alleen 

we hebben 

"spoken" en 

begeleiders 

nodig. Wilt u 

een avond 

griezelen 

met de kin-

deren kunt u zich melden bij Pieteke via pzandstra62@hotmail.com 

of bij de secretaris, tel. 0648506632. 

De spokentocht begint om 19.30 in de mfa  in het buurthuislokaal. 

We hopen om 21.00 uur allemaal weer binnen te zijn. 

De kosten bedrag 1 euro.  

Tot dan........ 
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