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Nieuws van het bestuur 
Een nieuw seizoen. Het bestuur en de vrijwilligers 

zijn al druk in de weer geweest. Een aantal verga-

deringen met gemeente en schoolbesturen. Plan-

nen maken voor het seizoen 2022-2023.  

Fijn om u te vertellen dat het bestuur versterkt is 

met mevr. Heleen Koen-Zondervan die het secre-

tariaat op zich neemt. 

Onze webmaster de heer Tamminga van de 

Graafschaplaan stopt ermee. Heel veel jaren heeft 

hij de website verzorgd. Langs deze weg willen we 

hem heel hartelijk bedanken. Onze nieuwe web-

master is Geert van der Meulen van de Veluwe-

laan. Het is mooi dat hij naast het maken van de 

nieuwsbrief ook deze taak op zijn schouders wil 

nemen. 

Als bestuur hopen we dat steeds meer mensen 

het komend seizoen gaan deelnemen aan de ver-

schillende activiteiten. 

Kwiek Beweegroute 
Vanaf 8 september gaan we weer van start 

met de Kwiek Beweegroute. We organiseren 

dit op de donderdagmiddag en wel vanaf 

16.00 uur. We starten 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 

bewegingsoefening doen. Naast dat het heel 

gezond is voor lijf en leden, kan het ook heel 

gezellig zijn!  Doet u mee? Vanaf 8 septem-

ber (16.00 uur) elke donderdagmiddag! 

Na afloop kunnen we een kop koffie/thee 

drinken. De koffie/thee kost een euro. Verder 

geen kosten. 

voorjaar van 2023 starten we met de 

herinrichting.  

Hoe ziet het ontwerp eruit? 
Om het verkeer te remmen komt op de 

kruispunten een verhoogd plateau in een 

opvallend gele betonklinker en in de 

Gaasterlandlaan komt op een aantal plekken 

een groene wegversmalling. De bomen aan de 

westzijde van de Gaasterlandlaan verdwijnen 

omdat ze in slechte conditie verkeren. De 

oversteek van het Middelzeepad in de 

Montferlandlaan wordt gemarkeerd door een 

strook van rode klinkers en een groene 

wegversmalling. Het voetpad aan de oostzijde 

van de Gaasterlandlaan en de noordkant van 

de Montferlandlaan komt te vervallen en wordt 

groen ingericht. De pleintjes achter Oostergo 

en Westergo worden ingericht voor parkeren. 

Hierdoor hoeft er in de straat minder 

geparkeerd te worden en is er meer ruimte 

voor groen. De straten Oostergo en Westergo 

worden op dezelfde hoogte als de stoep 

aangelegd waardoor het beeld van een pleintje 

ontstaat, waar de auto te gast is.  Er is een 

kabelbaan geplaatst langs het Middelzeepad en 

de vaste goaltjes zijn verplaatst naar het veld 

bij de Vlielandlaan. 

Tekeningen, filmpjes en een beplantingsplan 

van het ontwerp kunt u vinden op 

www.heerenveen.nl/gaasterlandlaan. 

Meer over de herinrichting vindt u op onze 
website www.wijkdeakkers.nl. 

Nieuwe wijkwethouder de Akkers 
Sinds juli 2022 is Gerrie Rozema de opvolger van 

Jelle Zoetendal als wijkwethouder voor de wijk De 

Akkers. De wijkwethouder werkt nauw samen 

met de 

wijkmanager. 

Zij praat regel-

matig met 

bewoners en 

organisaties 

om gevoel te 

hebben bij wat 

er leeft in de 

wijk en wat er 

verbeterd kan 

worden. De signalen vanuit de buurt kan de 

wijkwethouder bespreken binnen het college. 

Voor een afspraak met de wijkwethouder kunt u 

bellen met het secretariaat: 0513-617408 of 

contact opnemen met wijkmanager Ruurdtje 

Anema 06-21290463. Meer over Gerrie Rozema 

op www.wijkdeakkers.nl. 

Herinrichting Gaasterlandlaan e.o. 
Het plan voor de herinrichting van de 

Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en 

Montferlandlaan tot aan Middelzeepad is definitief  

Wat is de planning? 

De nutsbedrijven vervangen vanaf september 

2022 de kabels en leidingen. Hierna, in het 
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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 

Bingo     9 september 

Begin: 19.30 uur            Entree: € 3,50 incl. koffie 

Bingo     14 oktober 

Begin: 19.30 uur            Entree: € 3,50 incl. koffie 

Spokentocht    28 oktober 

Begin: 19:30 uur    Meedoen, slechts € 1,00 

Wekelijks: 

Inloopmiddag    Vanaf 6 september 

Elke dinsdagmiddag 14:30 - 16:30 uur 

Koffieochtend 

Elke woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur 

CreaBea (Handwerken) 

Elke woensdagmiddag 14:30 - 16:00 uur 

Lijndansen     vanaf 31 augustus 

Elke woensdagavond vanaf 19:00 uur 

Kwiekroute    vanaf 8 september 

Elke donderdagmiddag vanaf 16:00 uur 

Tweewekelijks: 

Tachtigen   vanaf 8 september  tot en met    

    15 december 

Tweewekelijks op donderdagavond vanaf 19:30 uur 

Spokentocht. 
Op vrijdag 28 oktober willen we weer 

een spokentocht organiseren. Maar dat 

kunnen we niet alleen. We hebben 

"spoken" en begeleiders nodig. Wilt u 

een avond griezelen met de kinderen 

kunt u zich melden bij Pieteke: 

pzandstra62@hotmail.com of bij het 

secretariaat: secretaris@wijkdeakkers.nl 

De spokentocht begint om 19.30 in de mfa in het buurthuis-

lokaal. We hopen om 21.00 uur allemaal weer binnen te zijn. 

De kosten zijn 1 euro. 

Activiteiten sep - okt 2022 

Koffieochtend Oranjewoudflat 
Op de volgende data kunt u gezellig komen koffiedrinken in het 
paviljoen van de Oranjewoudflat vanaf 10.00 uur. 
Oktober: 6 - 20 
November: 3 - 17 
December: 1 - 15 – 29 
Als u het terrein op rijdt/loopt, houdt u links aan, aan de rechter 
zijde ziet u het nieuwe winkeltje. Als u hier naar binnen gaat, 
loopt u zo de serre in.  
Voor €2,00 krijgt u 2 kopjes koffie en een koekje. Plek voor ver-
binding en eventueel een spelletje, komt u ook?  

Bingo 
We beginnen weer met de 
bingo op vrijdag 9 septem-
ber. Dan spelen we vijf ron-
des voor €3,50. Tot dan in 
de M.F. A. We beginnen om 
19.30. uur. 

Website 
Op onze website 
www.wijkdeakkers.nl vindt u 
nog meer informatie over 
sommige niet of niet volledig  
geplaatste onderwerpen en 
nog veel meer. 
Voor een lijst van activiteiten 
kunt u ook terecht op 
www.dagendoen.nl. 
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