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Editie 2: 3e kwartaal 2018

Uit de winkel

De komende tijd...

Sponsoring  kwartaal 2-2018

VV Balk het opstarten van het G-voetbal in Balk en omstreken

Kinderspul Opeinde jaarlijks terugkerend evenement in Opeinde

voor jeugd

Stichting Oerrock financiële ondersteuning voor totstandkoming

podium voor bezoekers in rolstoel 

"WAT IS DE WINKEL TOCH NETJES" 
De laatste tijd ontvangen wij opvallend veel
complimenten van onze klanten dat onze
winkel zo netjes is. Dat horen wij natuurlijk
graag en zijn daar zeer tevreden mee. Laten
we het met z'n allen zo houden.  

DIEFSTAL IN DE WINKEL 
In de vorige nieuwsbrief stond een brief van
Jelmer over diefstal in onze winkel. Wat
hebben wij veel positieve reacties mogen
ontvangen. Dat deed Jelmer en ons goed.
Het is fijn om te weten dat zo veel mensen
ons werk bij Hart in Friesland waarderen.
Bovendien merken wij dat heel veel mensen
graag met ons meedenken. Zie je verdachte
dingen in de winkel gebeuren? Meld het
even aan ons. Daar zijn we dankbaar voor. 

"GEDUMPTE" SPULLEN 

Zo zien we het liever niet. Breng de spullen
gewoon in tijdens onze openingstijden in.
Dan kunnen we iedereen persoonlijk
bedanken. Dat vinden wij veel fijner. 

VACATURE BIJ HART IN FRIESLAND 
We moeten Aljen een hele tijd missen.
Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een
vervanger. Lees meer op de achterkant.

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk
geweest om in het tweede kwartaal van 2018 donaties uit te
reiken aan onder andere de volgende instanties:

Volg onze 
sponsorprojecten op 
onze Facebookpagina
Scan de QR code met uw telefoon en ga  
direct naar onze Facebookpagina.

Dinsdag 31 juli sluit de winkel om 16.00 uur

de deuren i.v.m. ons teamuitje  

In de zomerperiode zijn wij gewoon open 

Hart in Friesland | De Roef 8a | 9206 AK  Drachten | www.stichtinghartinfriesland.nl | info@hartinfriesland.nl | T: 0512-538027

Openingstijden Hart in Friesland: maandag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Gedachten, gevoelens komen en 
gaan. De vraag is àltijd: waar 
verbind je je mee èn waar ga je 

volkomen blij achter staan.

Daarnaast heeft Stichting Hart in Friesland weer hard gewerkt aan
het ondersteunen van de aangepaste paardensport. Meer daarover
op de achterkant van deze nieuwsbrief.

UITGELICHT: 

* * * * *
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Openingstijden Hart in Friesland: maandag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Een welverdiend teamuitje Vacature bij Hart in Friesland

Aangepaste paardensport

Wedstrijd zelfmaak ideeën
voor iedereen

Op dinsdag 31 juli 2018 staat er een mooi teamuitje
gepland voor alle teamleden van Hart in Friesland. Zowel
het winkelpersoneel als ook onze actieve vrijwilligers staan
dag in dag uit klaar voor al onze klanten en zorgen er
samen voor dat kringloopwinkel Hart in Friesland is wat
het is: een gezellige ontmoetingsplek. Wij vinden: Dit
verdient een bedankje! 

Tijdens ons teamuitje varen we met een raderboot in
Mississippi-stijl over de Friese wateren. Op de Frisian
Queen genieten wij van lekkere hapjes en drankjes in een
exclusieve sfeer. Samen maken we er een gezellige
avond van. 

Daarom sluiten wij op dinsdag 31 juli de deuren van
onze kringloopwinkel al om 16.00 uur. 

Het zal de een of ander niet ontgaan zijn dat we onze Aljen
momenteel moeten missen. Hij maakt deel uit van ons vaste
team. Aljen heeft even tijd en afstand nodig om zijn lichaam
en geest weer in balans te brengen. Dat is een langdurig
traject en we zullen Aljen dan ook een hele poos niet op de
winkelvloer in ons midden hebben. Hierdoor is er een
vacature ontstaan die we z.s.m. willen invullen.  

We kunnen ons voorstellen dat u Aljen misschien een hart
onder riem wilt stoppen en hem een kaart of een wens wilt
laten toekomen. Dat zou hij zeker waarderen. U kunt uw
kaart dan in de winkel van Hart in Friesland afleveren. Wij
zullen uw wensen iedere week doorgeven aan Aljen.  

" We missen je, Aljen. Laten we 
hopen dat je lichaam en geest snel 

weer in balans komen."

Voor de aangepaste paardensport hebben wij in het eerste
half jaar van 2018, samen met enkele sponsoren, op de
locatie Zorg-en dagbesteding Bûtenút te Oentsjerk heel veel
mooie dingen mogen realiseren. Zo wilden wij graag een
tillift, een huifbed en een tractor voor het vlak maken van de
manege aanschaffen. 

Dankzij onze sponsors en de leverancier van de tractor,
Broekens Stiens, konden wij deze wensen realiseren.
Daarnaast hebben wij ook 3 nieuwe en jonge paarden
kunnen aanschaffen. En daar zijn we heel blij mee.  Onlangs hebben wij op Facebook de leukste zelfmaak-

ideeën van Hart in Friesland gezocht. De winnaar heeft een
cadeaubon t.w.v. €50,- ontvangen. We begrepen van veel
klanten dat ze het jammer vonden dat deelname alleen via
Facebook mogelijk was. Daarom hebben wij besloten een
vergelijkbare actie nog eens in het najaar te houden maar
dan voor iedereen - met of zonder sociale media.

* * * * *


