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KERSTSPULLEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is weer zover! Sinds maandag 1 oktober
liggen weer de kerstspulletjes in onze winkel. En
wat is het weer prachtig ingericht door al onze
helpende handen. Toen de deuren van de
winkel maandagochtend open gingen, was de
belangstelling groot. En met elke dag die we
dichter bij de kerst komen, lijkt deze
belangstelling alleen maar te groeien. Wij
genieten in ieder geval volop van de heerlijk
gezellige kerstsfeer in onze winkel.  
 
KOFFIEMUNTJES 
Per direct hebben wij geen koffiemuntjes meer in
onze winkel. Wel lekkere Brandsma koffie en die
is nog steeds gratis verkrijgbaar. Maar dan
zonder muntjes. We waarderen het wel zeer als
iedereen bewust zijn kopje koffie drinkt zodat niet
allemaal halfvolle kopjes blijven staan. 
 
AFHAALSERVICE 
Er wordt goed gebruik gemaakt van de gratis
afhaalservice van Hart in Friesland. We stellen
het zeer op prijs als hiervoor het formulier op
onze website gebruikt wordt: 
www.hartinfriesland.nl/ophaalservice-
gebruikte-goederen/ Zo hebben wij alle
gegevens in één oogopslag bij elkaar en komt
alles op de juiste plek binnen. 

Uit de winkel

De komende tijd...

De herinrichting van onze winkel

In september hebben wij onze kledingafdeling een nieuwe plek
gegeven in onze winkel. Voor vele van onze klanten betekende dit dat
ze ineens de weg in hun verder zo goed bekende winkel moesten
vragen. Niet iedereen was er blij mee. En dat begrijpen wij heel goed.
We hebben er echter een hele goede reden voor waarom wij voor deze
verhuizing hebben gekozen.  
 
Als Stichting Hart in Friesland zetten wij ons al jaren in voor mensen
met een beperking. En dat willen wij graag overal toepassen. Wij zijn
er tenslotte voor iedereen. Maar juist onze eigen winkel was nog niet
goed ingericht voor mensen in een rolstoel. Door de verhuizing van de
kledingafdeling kunnen nu ook mensen in een rolstoel makkelijk bij de
kledingrekken komen. Ook onze boekenhoek heeft hierdoor meer
ruimte gekregen en is dus toegankelijker. En er zit nog een voordeel
aan deze verhuizing. Het is nu een stuk gemakkelijker om ook onder
de kledingrekken schoon te maken. Zo heeft iedereen er baat bij.  

W I J  Z O E K E N  J O U W  V E R H A A L  . . .

Velen is het al opgevallen: We hebben onze winkel opnieuw
ingericht. De kleding is verhuisd, er is ruimte gemaakt voor de
kerstspulletjes en de boekenhoek heeft meer ruimte gekregen.
We realiseren ons dat dit zeker voor onze vaste klanten even
wennen is. Daarom willen in deze nieuwsbrief graag vertellen
waarom wij er toch voor gekozen hebben. 

Bij Hart in Friesland zijn we weer volop bezig met de nieuwe
editie van de Hart in Friesland krant. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar bijzondere vondsten uit onze winkel. 

Heb jij iets bijzonders 
gevonden in onze winkel? 

Vertel je verhaal aan één van onze medewerkers of mail het ons via:
marketing@hartinfriesland.nl  Wij zijn benieuwd naar alle vondsten. 

eind november: Hart in Friesland krant
maandag 24 december: open tot 15:30 uur  
dinsdag 25 december: gesloten
woensdag 26 december: gesloten
maandag 31 december: open tot 15:00 uur 
dinsdag 1 januari: gesloten
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Openingstijden Hart in Friesland: maandag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Wijsheid is dromen hebben die groot 
genoeg zijn, zodat je ze niet uit het oog 
verliest als je ze probeert te realiseren.

UITGELICHT: 

* * * * *
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SPONSORING 2018: Feestelijke opening van de nieuwe
rijhal bij Bûtenút in Oentsjerk

Onder dit motto zet Stichting Hart in Friesland zich al
jaren in voor mensen met een beperking. De
aangepaste paardensport speelt daarbij voor ons een
bijzondere rol. Daarom was de inrichting van een
nieuwe rijhal bij Paard- en Dagbesteding centrum
Bûtenút (gevestigd in de voormalige praktijkschool in
Oentsjerk) ook één van onze grote sponsorprojecten dit
jaar. Dit project maakt het voor mensen met een
beperking mogelijk om actief paard te rijden. De
toekomst van de aangepaste paardensport hangt echter
aan een zijden draadje. Investeringen zijn daarom hard
nodig. 
 
Vier jaar geleden hebben Fronny Hendriks en Jolanda
de Grijs een dagbesteding centrum opgericht voor
mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels is
Bûtenút uitgegroeid tot dé plek voor paardenliefhebbers
met een beperking! Dankzij de samenwerking met
Stichting Hart in Friesland worden de mogelijkheden om
te kunnen paardrijden voor mensen met een beperking
in het noorden van Friesland alleen maar groter! Terwijl
Stichting Hart in Friesland de aangepaste paardensport
faciliteert, zorgt Bûtenút voor de nodige ondersteuning
en begeleiding van de deelnemers. Een gouden
combinatie voor de aangepaste paardensport.  
 
In samenwerking met lokale bedrijven en meerdere
stichtingen met soortgelijke doelstellingen hebben we
voor dit project het mooie bedrag van € 50.000
gerealiseerd. Hiervoor konden we niet alleen de grote
wens van Bûtenút - een nieuw huifbed - realiseren maar
ook een aantal essentiële sportmiddelen voor de nieuwe
rijhal aanschaffen.  
 
Vrijdagmiddag 28 september 2018 was het dan zover:
de nieuwe rijhal op het terrein van Bûtenút werd
feestelijk geopend. Onder het genot van een hapje en
een drankje konden de genodigden de nieuwe rijhal
bezichtigen. Natuurlijk hebben wij deze gelegenheid met
beide handen aangegrepen om de aangeschafte
sportmiddelen aan te bieden: 

Dankzij deze aangepaste sportmiddelen is het ook voor
sporters met een meervoudige beperking mogelijk om
paard te rijden. Zeker voor mensen die de hele dag in
een rolstoel doorbrengen of niet gezond genoeg zijn om
aan een valide sport deel te nemen, is paardrijden een
onmisbaar gebeuren. Loskomen van hun handicap, even
weg van die rolstoel en gedragen worden door vier sterke
benen van een paard. En laten we ook de warmte en de
liefde van een paard niet vergeten. Dit gunnen wij
iedereen. We zijn dan ook blij en dankbaar dat we met dit
sponsorbedrag weer een stap dichterbij een gezonde
toekomst van de aangepaste paardensport komen. 

" Wat je vandaag aan een ander 
geeft, bepaalt hoe de ander de 

dag van morgen beleeft."

aangepaste tuigage & zadels 
een tillift voor meervoudig gehandicapte deelnemers 
een huifbed 
nieuwe en geschikte paarden 
een tractor met een speciale manegevlakker  

B L I J F  A L E R T !
Diefstal en het illegaal dumpen van spullen buiten de
openingstijden van Hart in Friesland om komt helaas
nog steeds regelmatig voor. Daarom vragen wij
hiervoor nogmaals aandacht. 
 
 
 
Laten we met z'n allen alert blijven en ervoor zorgen
dat onze winkel een gezellige ontmoetingsplek blijft.  

Meld verdachte dingen bij ons.


