
 

 

  

Nieuwsbrief sept – okt  2019  

Beste inwoners, 
 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een welverdiende zomervakantie met mooi weer!  Of is de term 

overleefd meer van toepassing? Het weer heeft op dit moment weer een vertrouwd Nederlands 

karakter en is derhalve veel geschikter voor het maken van een nieuwe nieuwsbrief.  Veel leesplezier!  

Beweeggroep Akkerwille stopt 
In de vakantie kreeg ik een berichtje van Afie Kroon 
dat ze zich helaas genoodzaakt voelt te moeten 
stoppen met de beweeggroep Akkerwille. 
Zij is geveld door een vervelende aandoening waar-
door haar energieniveau tot een minumum is ge-
daald en zal langere tijd nodig hebben om hiervan 
te herstellen. Ze vindt het vreselijk jammer en wil 
‘haar’ mensen bedanken voor de leuke tijd die ze 
samen hebben gehad. 

 

Deze maand: Marten Kalman 
 

Marten is in 1976 geboren in Heerenveen en verhuisde al op jonge leeftijd naar Tijnje. 
Daar deed hij de Mavo en VBO Detailhandel kleding. Hij ging echter de bouw in en 
werd na 10 jaar zelfstandig aannemer. Na een zwaar ongeluk ontmoette hij tijdens de 
revalidatie zijn huidige vriendin. Zij kregen een dochter en wonen sinds 8 jaar op de 
Amelandlaan. Maarten ging kano’s en kajaks opknappen en weer vaarklaar maken. Hij  
geeft nu ook les aan groepen hoe om te gaan met een boot. In mei waren er 140 leer- 
lingen van 2 scholen op de ‘Heide’ waarmee hij met hulp van stagiaires, na uitleg, het 
water op ging. Vooral van de lol en plezier die de kinderen hebben, kan hij erg genieten.  
Meer lezen?      Kijk dan op www.wijkdeakkers.nl 

     

 

Oproep Verkeer de Akkers 
De Werkgroep Verkeer de Akkers nodigt iedereen uit  
voor een bijeenkomst op 16 september om 19:30 
uur in het MFC. Hierbij komt aan de orde de herin-
richting van de BF-weg en de rotonde. Komend 
najaar worden de plannen uitgewerkt waarbij ook 
bewoners worden betrokken. 

Oproep Kwiek Beweegroute  

De Kwiek Beweegroute (voor ouderen) is een kort 
rondje in de Akkers waarbij mobiliteit, coördinatie en 
balans worden getraind. U kunt de route zelfstandig 
afleggen maar het is leuker om dit met een groepje 
te doen. Lijkt U dit wat kom dan op 17 september 
om 10:00 uur naar het MFC om samen met ons de 
route te doen. Een kopje koffie hoort daar bij. 
Collecte Oranje Fonds  
Wij willen een ieder die een bijdrage als collectant  
(Anne-Meta, Dick, Jan, Janny, Joanna, Geert, Martijn, 
Sylvia, Wieger en Wolter) en/óf als gulle gever heeft 
geleverd hartelijk bedanken. Uiteindelijk hebben we 
in onze wijk maar liefst een bedrag van (afgerond) 

                        € 554 
opgehaald, waarvan de helft voor het werk van de 
wijkvereniging gebruikt mag worden. 
  

 

 
 

 

Ontmoet uw buur! 

 

Nieuws van het bestuur 
 

 

  

Hulp gevraagd 

Helaas heeft Iepie Bakker haar bezigheden als vrijwil-
liger moeten staken ivm haar gezondheid. Omdat wij 
af en toe voor een activiteit extra hulp nodig hebben 
willen wij graag een lijst maken met namen en tele- 
foonnummers van mensen die wij in geval van nood 
mogen bellen. Mogen wij u op een bellijst zetten?  
Geef  dit dan even door via  06-20839844. 
 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 – 12:00 uur 
 

Data: 

29 augustus  

12 en 26 september 

10 en 24 oktober 
 

Entree: € 1,-  (incl. koffie) 

Koffieochtend 

   

 

    Activiteiten Wijkcentrum (MFC) 

Countrydance             4 sept 

* Elke woensdagavond 

Begin: 19:30 

 

Tachtigen             29 aug  
* Eens per twee weken          ook: 12 en 26 sept; 10 en 24 okt 

Begin: 19.30 uur              

 

Disco                   13 sept 
* Disco iedere 2e vrijdagavond vd maand                ook: 11 okt 

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

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

   

 
 

Oproep Verkeersgroep de Akkers       16 sept 
Begin: 19.30 uur           Zie voorzijde 

 

Oproep Kwiek Beweegroute        17 sept 
Begin: 10.00 uur           Zie voorzijde 
 

Bingo (alle leeftijden)          20 sept   
* Bingo iedere 3e vrijdagavond vd maand            ook: 18 okt 

Begin: 19.30 uur                        

 

Spokentocht               25 okt 
Begin (8 – 12 j): 19.30 uur vanaf schoolplein MFC          Entree: € 1,00 

Je kunt jezelf per groepje met begeleiding van een volwassene opgeven. 

Een jonger kindje mag ook mee, maar alleen onder begeleiding van een 

volwassene. Neem ook een zaklantaarn mee !! 
 

 

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

 

      Colofon 
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