
 

 

 

 

Deze boodschap is voor jou! 

Onze topschaatsers zijn volop in training voor dit bijzondere seizoen. Wie ligt er op koers voor 
goud? De weg naar Sotsji gaat via Thialf Heerenveen. Ben jij erbij?  

Dinsdag is de ticketverkoop gestart voor de KPN NK Afstanden, 25 t/m 27 oktober, in Thialf 
Heerenveen. 

Naar aanleiding van jullie steunbetuigingen op Facebook voor “Thialf moet blijven”, willen wij je 
namens “Heerenveen ‘n gouden plak” bedanken.  
 
Iedereen die ons gesteund heeft geven wij € 5,00 korting op een ticket voor de KPN NK Afstanden.  
Dus koop nu je ticket (staanplaats) voor maar € 7,50 en maak het mee! Nu is het moment. De 
kaarten kun je rechtstreeks bestellen door te klikken op: 
https://frontoffice.paylogic.nl/?event_id=85271&point_of_sale_id=7960   

Laat ook aan heel Nederland zien dat een legendarisch schaatsfeest alleen in Thialf mogelijk is! 
 
Tank en we zien je graag in ‘ons’ Thialf.  

Heerenveen ‘n gouden plak 

Heerenveen ’n gouden plak is dé nieuwe slogan van Heerenveen. Deze slogan is tot stand gekomen 
op initiatief van en door een hechte samenwerking tussen de winkeliersvereniging (HOV), de 
ondernemersvereniging (OKH), de Koninklijke Horeca Heerenveen, Thialf, Sportstad Heerenveen,  
sc- Heerenveen, de cultuursector, de toeristische sector, de gemeente Heerenveen, Het Friesland 
College, de Rabobank Heerenveen en de VVV Heerenveen.  

Heerenveen ‘n gouden plak refereert niet alleen naar de door Heerenveners en in Heerenveen 
behaalde gouden plakken. Het kenschetst ook dat Heerenveen “’n gouden plak` is voor inwoners, 
bezoekers en bedrijven. Heerenveen heeft immers alles! Van top)sportvoorzieningen tot 
waterrecreatie, van de Frije Wiken tot de parel van het noorden Oranjewoud. De bruisende 
“binnenstad” met het knusse Posthuis Theater en de sfeervolle horeca zorgen ervoor dat Heerenveen 
een dorp is met stadallures; een  beleving!. Deze beleving willen wij met elkaar gezamenlijk uitstralen 
en uitdragen. De slogan Heerenveen ’n gouden plak slaat de spijker op zijn kop! 
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