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Editie 5: 2e kwartaal 2019

06-NUMMER VERVALT
Op 15 april vervalt ons mobiele nummer 06-
20400527 Mocht u dit nummer nog ergens
hebben opgeslagen, vervang het dan a.u.b. met
ons nummer: 0512 - 53 80 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn ons ervan bewust dat dit 06-nummer
nog wel op onze tasjes staat. En daarvan
hebben we nog een hele voorraad liggen. We
voelen er echter weinig voor om de tasjes
allemaal weg te gooien. Dat zou niet alleen
geldverspilling zijn maar ook milieu-onvriendelijk.
Daarom onze oproep: Vervang bovenstaand 06-
nummer met ons vaste nummer: 0512 - 538027
Als u ons daarop belt, heeft u sneller de juiste
persoon aan de lijn. 
 
BEDRIJFSHULPVERLENER  IN HUIS
Natuurlijk denken we bij Hart in Friesland ook
aan uw veiligheid. Daarom hebben we BHV'ers
in huis. Wie op de betreffende dag aanwezig is,
ziet u op de calamiteitenlijst die u op meerdere
plekken in de winkel kunt vinden.
 

Uit de winkel

De komende tijd...

SPONSORPROJECTEN

Goede Vrijdag, 19 april: 10 - 17 uur
Paaszondag, 21 april: gesloten
Paasmaandag, 22 april: 10 - 17 uur
Koningsdag, zaterdag 27 april: gesloten
Hemelvaart, donderdag 30 mei: gesloten
Vrijdag na Hemelvaart, 31 mei: 10 - 17 uur
Pinksterzondag, 9 juni: gesloten
Pinkstermaandag, 10 juni: 10 - 17 uur
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Vreugde zit in alles;
 je moet het eruit weten te halen.

UITGELICHT: 

Ja, de lente is nu
echt begonnen. Wij
krijgen direct
lentekriebels en
daarom gaan we
weer op zoek naar
de leukste en
mooiste zelfmaak-
ideeën - deze keer
alles wat met de
LENTE te maken
heeft. 
 
Heeft u iets nieuws
gemaakt van iets

ZELFMAAK IDEETJES "LENTE"

In het eerste kwartaal van 2019 hebben wij al een aantal projecten
financieel kunnen ondersteunen waaronder:

wat u bij ons in de kringloopwinkel heeft gevonden? En past dit in het
thema lente? Deel dit zelfmaakideetje dan met ons en vertel er kort iets
over. Dat kan via een e-mail naar: administratie@hartinfriesland.nl
 
Begin mei maken wij een voorselectie en dan mag iedereen stemmen
op het mooiste zelfmaak-LENTE-idee. En deze keer natuurlijk ook in de
winkel. De winnaar ontvangt een cadeaubon van Hart in Friesland.

G-Korfbal Ureterp
Korfbalvereniging LDODK te Gorrekijk
Woonzorgcentrum De Warrenhove
VDS Dolf Fijn te Drachten
Paard- en dagbesteding Bûtenút te Oentsjerk (beschikbaar stellen
van Haflinger Maarten en Friese Ruin Kai & jaarlijkse zadelcheck)

Verder heeft u al in onze Hart in Friesland krant kunnen lezen over
Stefan. Hij is 25 jaar oud en leert sinds een paar maanden het mennen
van Tamara Floor. Stefan wilde graag lid worden van de vereniging waar
ook Tamara Floor ment om in de binnenbak te kunnen oefenen en deel
te kunnen nemen aan wedstrijden en evenementen.
 
We hebben voor Stefan deze wens vervuld en hebben hem een
lidmaatschap inclusief lessen bij de Wironruiters in Hippolytushoef
aangeboden. En hoe mooi is het dat Stefan net heeft kunnen deelnemen
aan de Special Olympics.

Confucius
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Begin dit jaar hebben we onze websites van Hart in
Friesland en van Woningontruiming.frl vernieuwd. Natuurlijk
hebben wij ervoor gezorgd dat de meest belangrijke
informatie op beide websites direct goed te vinden is. Maar
we hebben ook mooi en sprekend beeldmateriaal gebruikt
zodat beide websites de juiste uitstraling hebben. 
 
In de komende tijd willen wij ook de website van Stichting
Hart in Friesland vernieuwen zodat alle drie websites weer
een frisse nieuwe uitstraling hebben.

Een dag�e uit naar kringloopwinkel Hart in Friesland
Hart in Friesland kent vele vaste klanten die maandelijks,
wekelijks of zelfs dagelijks onze kringloopwinkel bezoeken.
Maar wist u dat we steeds meer nieuwe klanten mogen
verwelkomen in onze winkel? Inmiddels komen onze
klanten van ver buiten de grenzen van Smallingerland en
zelfs van Friesland. Hierdoor is het ook niet zo
verwonderlijk dat een bezoekje aan Hart in Friesland voor
velen een echt uitje geworden is. De pret begint al bij de
planning van het "dagje uit". Natuurlijk staat de koffie voor
al onze klanten klaar. Want wat is een uitje zonder een
goed kopje koffie?  Wij zijn in ieder geval blij met al onze
klanten.

Nieuwe websites Hart in Friesland & Woningontruiming
Daarnaast hebben wij voor
woningontruiming ook een
folder gemaakt. Hierin is niet
alleen belangrijke informatie
samengevat. We
beantwoorden ook een
aantal veel gestelde vragen
over woningontruimingen.
Vraag aan de balie naar de
folder. 


