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Alle voorkomende werkzaamheden o.a.:
• Aan- of afvoer tuinaarde/compost/zand/grond
• Aanleg drainage voor tuin/paardenbak e.d.
• Sloot reinigen en afvoeren
• Modder uit sloten,vijver zuigen en afvoeren.
Email: sbijlsma.hielkema@kpnmail.nl
Planning / Broer: 06-25067941 / 06-31992312
lid van
PROVOET

•
•
•
•

gediplomeerd pedicure+
risicovoetverzorging
voetreﬂexzonemassage
cosmetische voetverzorging

Daphe Boonstra - Nicola
JOUSTERWEG 213
8465 PG OUDEHASKE
0513 436304 / 06 23426047
DAPHNENICOLA@LIVE.NL
WWW.TRIMSALON-OUDEHASKE.NL

Pipegaal 1
8465 MA OUDEHASKE
telefoon: 0513-677236 / 06-20580395
mail:
info@pedicurevoetenenzo.nl
web:
www.pedicurevoetenenzo.nl

Spieren - rug- en gewrichtsproblemen

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

Magnetiseur G. de Jong
Rijksweg 19
Oudehaske
Telefoon: 0513 552095

Behandeling op afspraak telefoon 0513 677985
Jousterweg 199 8465 PE Oudehaske
www.kapsalonitboskje.nl
info@kapsalonitboskje.nl
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Korte berichten
BIBLIOTHEEK OBS IT HASKERPLAK
Wij werken nauw samen met Bibliotheken Mar en
Fean. Onze bibliotheek krijgt zo steeds weer nieuwe
boeken erbij.
We hebben enthousiaste ouders die u kunnen helpen
bij het zoeken naar een boek. Onze bibliotheek is voor
alle kinderen in Oudehaske en omstreken geopend op
vrijdag van 8.30 uur tot 09.30 uur. Kom kijken in onze
bibliotheek!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martine de
Jong via mailadres: ithaskerplak@ambion.nl.

BOEKENJUNGLE CBS DE TARISSING
Op vrijdagochtend tussen 08:30 en 12:00 is de
boekenjungle open voor alle ouders met peuters uit
Oudehaske en omgeving.
De schoolkinderen lenen iedere week leesboeken voor
school en thuis. De leesconsulent van de bibliotheek
Mar en Fean houdt boekpromoties en leesgesprekjes
met kinderen. Er worden boekcollecties geleverd over
actuele thema’s.

Als dBos school, de Bibliotheek op school, stimuleren
wij het leesplezier op school en thuis. Voor meer
informatie kun je bellen met Jaap-Jan van Leeuwen, tel.
nr. 0513-677600, info.tarissing@cbo-meilan.nl.

STICHTING VERVOERSDIENST SKARSTERLÂN
Telefoon 0513-418520. Bereikbaar ma. t/m vr. 9:0010:30 uur. Vrijwilligers brengen u, als u niet in staat
bent met het openbaar vervoer te reizen, naar de met u
afgesproken plaats.

De Baerch
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Uitvaartvereniging

NANNEWIID

Rottum Oudehaske Haskerhorne

TECHNISCH INSTALLATIE BEDRIJF

Voor een waardige en betaalbare verzorging van een uitvaart
staan wij reeds vele jaren voor U klaar.
Onze uitvaartleider is dag en nacht bereikbaar.
Mevrouw W. Dijkmeijer
Mevrouw H. van der Meulen

Langezwaag
Nij Beets

06-50819786
06-30405766

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Jan R. de Jong Binnendyk 10 8461 LD Rottum
H.T. Veenstra Jousterweg 98 8465 PM Oudehaske

Schans 30 HEERENVEEN
Tel. (0513) 62 30 75
www.altenburg-installatie.nl
info@altenburg-installatie.nl
ZONNEPANELEN / KETELS / ELEKTRA
DAKBEDEKKING / BADKAMERS
ZINKWERK / RIOLERING
INBRAAKBEVEILIGING

Of via het contactformulier van onze website:
www.uitvaartverenigingnannewiid.nl

CADEAUBON

DE INTERIEURSPECIALIST

ter waarde van € 13,00

VLOEREN | GORDIJNEN | BEHANG
RAAMDECORATIE | SHUTTERS

incl. consumptie

te besteden bij
Eetcafé Kulturhûs
verkrijgbaar bij
WPcatering Oudehaske
mobiel: 06 202 765 92
en het Kulturhûs

LEO VAN DER VEEN
interieurspecialist
Schans 3 | 8441 AB Heerenveen | Telefoon (0513) 62 06 08
E-mail leovanderveen@colorsathome.nl | www.colorsathome-heerenveen.nl

Fijn thuis blijven
wonen, ook als u
zorg nodig heeft?
Hof en Hiem
Thuiszorg team
Joure staat voor u
klaar!

Hoge tonerkosten? Neem contact met ons
op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!
Hof en Hiem Thuiszorg team Joure
Sluisdijk 30-5, Joure
06 - 46 10 38 96 (wijkverpleegkundige)
thuiszorgjoure@hofenhiem.nl
www.hofenhiem.nl

W W W. B L AU W E D I E S E L . CO M

Lavendelheide 21, 9202PD, Drachten.
Tel: 0850 685 090

FOSSIELVRIJ
CIRCULAIR
CO2 NEUTRAAL
EMISSIEARM

Wiersma Olie & Techniek BV
Appelhof 7 - 9
8465 RX Oudehaske
Tel: +31 (0) 513 - 87 00 27
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Verschijningsdata Baerch 2022
Deadline aanleveren
8 januari
5 februari
5 maart
2 april
7 mei
4 juni

Verschijningsdatum
18 januari
15 februari
15 maart
12 april
17 mei
14 juni

Deadline aanleveren
27 augustus
24 september
29 oktober
3 december
7 januari 2023

Verschijningsdatum
6 september
4 oktober
8 november
13 december
17 januari 2023

Bedankt !
Lieve, beste mensen,
Wat hebben jullie prachtige kaarten met gedichten, lieve woorden, telefoontjes, bloemen en andere fijne attentie
bij ons bezorgd, dat heeft mij (Rinze) en Ytsje zo goed gedaan.
Toen kwam er af en toe wel eens een traan.
Ik ben erg ziek geweest en voel me nu alweer veel beter.
Hoe wij het hebben ervaren dat er zoveel mensen om ons heen stonden en aan ons dachten is niet te beschrijven.
Het personeel in de “Tjongerschans” en de thuiszorg was niets te veel.
Heel veel dank voor alle goede zorgen.
Wij zijn heel dankbaar en blij dat we samen nog verder mogen leven.
Wij wensen jullie allen een goed en vooral gezond 2022 toe.
Een hartelijk groet van Ytje en Rinze Fekken.

De Baerch
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Jousterweg 171
Oudehaske
06 166 040 53
info@jaapderks.nl
www.jaapderks.nl
K�K �������������
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Technisch Bedrijf W. Minnesma
uw totaalinstallateur!

Voor al uw (duurzame) installaties:
✓ Dak- en zinkwerk
✓ Wit- en bruingoed
✓ Doe-het-zelver
✓ Service & onderhoud
✓ Klein huishoudelijk

✓ Zonnepanelen
✓ Zonneboilers
✓ HR-ketels
✓ Gas / water
✓ Elektra

Kijk ook

op www
.huuree

nketel.n

l

Neem gerust contact met ons op of kom langs aan de Appelhof 1 in Oudehaske

Technisch bedrijf W. Minnesma
Appelhof 1, 8465 RX Oudehaske
Tel. 0513 677 370
www.wminnesma.nl
www.huureenketel.nl
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Dorpsbelang Oudehaske maakt werk van
verkeersveiligheid!
Oudehaske wil een verkeersveilig dorp te zijn maar dit is niet het beeld wat de dorpsbewoners hebben. Er wordt
hard gereden en doordat er steeds meer verkeer en grote zware vrachtauto´s door het dorp rijden, ontstaan voor
voetgangers en fietsers gevaarlijke situaties.
Dit bleek uit de huiskamer gesprekken en dorps bijeenkomsten, ook wel bekend als ´de 8 van Oudehaske´*. Deze
gesprekken werden gehouden op initiatief van Dorpsbelang Oudehaske in samenwerking met de gemeente ‘De
Fryske Marren’
Om de verkeersproblematiek in Oudehaske beter in kaart te brengen heeft Dorpsbelang vrijwilligers bereid
gevonden om deel te nemen in een werkgroep verkeer. In deze werkgroep zitten: Simon Waley, Clara van de Wal,
Hans Bervoets en Ferdinand Nauta. Deze werkgroep adviseert Dorpsbelang en geeft mogelijke oplossingen aan.
Het is de bedoeling om periodiek met verkeersdeskundige(n) van de Fryske Marren de problematiek te bespreken
en zo aan te sluiten op het beleid en de programma’s van de gemeente.
Hoog op de agenda staat het te hard rijden door het dorp. Om het verkeer er bewust op te maken met welke
maximum snelheid zij door het dorp mogen rijden heeft Dorpsbelang een matrix snelheid bord aangeschaft
waarop de snelheid af is te lezen. Vanaf december wordt het matrix bord, wisselend, op verschillende locaties in
het dorp opgehangen.
Voor meer informatie, vragen en tips over de verkeersveiligheid, kunt u terecht bij Dorpsbelang Oudehaske of de
werkgroep verkeer. De contact gegevens van het bestuur Dorpsbelang staan op de website www.oudehaske.info.
De werkgroep verkeer is bereikbaar via de mail werkgroepverkeer@ziggo.nl
*De 8 van Oudehaske verwijst naar 8 thema’s die de inwoners van Oudehaske belangrijk vinden.
Op de website www.oudehaske.info is hier uitgebreide informatie over te vinden.

De Baerch
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U kunt bij ons terecht voor:
• APK
• Onderhoud
• Reparatie
• Airco service en controle
• Bandenwissel
• Zomer- en winterbanden
• Trekhaken

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.00 - 17.30 uur.
Zaterdag
09.00 - 12.00 uur.

Appelhof 6
8465 RX Oudehaske
Tel: 0513 677 698
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De 8 van Oudehaske
In het eerste half jaar van 2019 waren er huiskamergesprekken met dorpsbewoners, ondernemers en
verenigingen over de vraag:
“WAAR WILLEN WE MET OUDEHASKE NAAR TOE EN HOE KUNNEN WE DAT ORGANISEREN?”
Aanleiding voor de gesprekken waren signalen uit Dorpsbelang Oudehaske, Burgerkracht Oudehaske en
het Kulturhûs. De organisatie was in handen van een klankbordgroep* bestaande uit een aantal betrokken
dorpsgenoten met ondersteuning van twee kwartiermakers van gemeente De Fryske Marren. De
opbrengst van de huiskamergesprekken
besproken
een dorpsbijeenkomst op 20 juni. Een flinke
Samen aan deis slag:
doe in
mee!
groep dorpsgenoten kwam
naar
het
Kulturhûs
om
met
elkaar
de uitkomsten
te die
bekijken
Voor sommige acties zijn al dorpsgenoten
beschikbaar
ermeeen een keuze te
maken welke acties als eerste
zouden
worden.
aan deopgepakt
slag willen.
Voormoeten
andere acties
zijn nog dorpsgenoten nodig.
Per thema worden daarvoor oproepen gedaan.

Heeft u belangstelling voor het oppakken van een actie, laat het
DE ACHT VAN OUDEHASKE
op e-mailadres
dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com.
De opbrengst van wat weweten
als dorpsgenoten
belangrijk
vinden, hebben we geclusterd in acht thema’s die
Of bel met een van de coördinatoren Toekomst Oudehaske,
aandacht vragen:
telefoonnummer: 06-4813 8216.
1. Voorzieningen en bedrijvigheid,
2. Communicatie en omzien naar elkaar,
Hoe ziet de organisatie van het vervolg eruit?
3. Energie en duurzaamheid,
Het werk van de klankbordgroep zit erop. Om de voortgang te ga4. Onderwijs en kinderopvang,
randeren en verbinding te houden met de initiatieven gaan twee van
5. Natuur en milieu, hen door als coördinator voor de Toekomst van Oudehaske:
6. Verkeer en veiligheid,Martin Dijkhoff en Germ van der Weg. Zij werken nauw samen met
Dorpsbelang.
Informatie over de voortgang van de Acht van Oude7. Nannewiid en recreatie
en
haske zal van tjid tot tijd te vinden zijn op de Facebookpagina van
8. Wonen.
Oudehaske
in de Baerch.
Op de volgende pagina’sDorpsbelang
worden de thema’s
kort en
beschreven.

‘De 8 van Oudehaske’: zie het als een toekomstagenda voor ons dorp.
Wat vinden we belangrijk en waarvoor willen ons inzetten. Voor dit moment zichtbaar gemaakt op basis van de
gesprekken. Maar niet in beton gegoten! Er kan bij, er kan af, dat zal de tijd leren. En dat bepalen we als dorp met
elkaar!
MEER INFO EN CONTACT?
www.oudehaske.info
dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com

van Oudehaske

De Baerch
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Voor alles op computergebied
komt u naar AX Computer FIX

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
Financiële diensten
Binnendijk 81, 8461 LT Rottum

Telefoon 0513 628 989

Postbus 124, 8440 AC Heerenveen

www.bilijam.nl

•
•
•
•

Bedrijven met en zonder netwerk
Par�culieren
Advies en begeleiding bij inkoop hard- en so�ware
Onderhoud en repara�e
AX Computer FIX
Jousterweg 32 8466 RE Nijehaske
Tel: 0513 621 859 Mobiel: 06 514 220 56
www.axcomputerﬁx.nl / info@axcomputerﬁx.nl

Groot in kleinschalige kinderopvang

Spelen op de boerderij,
wie wil dat nou niet!
✓ kleinschalige opvang voor 0 - 4 jaar
✓ geopend van maandag t/m vrijdag
✓ mooie groene buitenruimte
✓ bij slecht weer spelen in de
‘speelschuur’

✓ dieren om te verzorgen zoals:
geiten, schapen en kippen

Onderdeelvanstichting Thuishuis

StienPloegstra
SiebedeRuiterweg1
8465PBOudehaske
0613455613

thuishuisdelytsehaskes@gmail.com
www.thuishuisdelytsehaskes.nl

Voor al uw
• Verbouw
• Nieuwbouw
• Bouwmaterialen
• Onderhoudswerk
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Telefoon 0513 677 465
Telefoon 0513 677 400
b.g.g. 0513 412 726
Hasker Utgongen 2
Oudehaske

1. Voorzieningen en bedrijvigheid

2. Communicatie en
omzien naar elkaar

Ambitie

Ambitie

Het Kulturhûs is nog meer het bruisend centrum van
het dorp. Een aansprekend aanbod voor jongeren.

In Oudehaske weten we van elkaar en ontmoeten
we elkaar.

Doelen en wensen

Doelen en wensen

• Een aantrekkelijk, doorlopend centrum van cafe
via kerk naar Kulturhûs. Met bankjes en gezelligheid.
• Meer activiteiten in en rond het kulturhûs voor
alle leeftijdscategorieën.
• Dependance van Toanhûs.
• Glasvezelnetwerk en speeltoestellen voor verschillende leeftijden realiseren.

Acties
• Een meer open Kulturhûs door openslaande
deuren. Actie is door aantal dorpsgenoten gestart.
Netwerkborrel voor alle Hasker ondernemers in het
kulturhûs.
Oproep: wie organiseert het?
• Samen met De Kear (de ‘nieuwe Miks’) en Toanhûs
meer activiteiten in het Kulturhûs.
Oproep: wie wil de activiteitencommissie
versterken?
• Samen met scholen een speelplan maken voor
Oudehaske.
Oproep: wie gaat zich hiervoor inzetten?

• Door elkaar te kennen de samenhang en gemeenschapszin versterken. Naast de Baerch ook digitale
informatievoorziening en communicatie.

Acties
• Aansluiten bij digitaal platform De Fryske Marren
Centraal in oprichting.
Oproep: wie wil voor Oudehaske hierin een coördinerende rol?
• Nieuwe inwoners krijgen een informatiepakket.
Een dorpsgenoot heeft zich al gemeld.
Oproep: wie gaat dat samen met hem vormgeven?
• Alle inwoners vlaggetjes hangen op in de feestweek.
Oproep: wie gaat dit oppakken?
• Burgerkracht meer per straat organiseren met
‘omtinkers’.
Oproep: wie wil dit samen met iemand
van de kerk verder uitwerken?

3.5.Energie
Natuur en duurzaamheid
milieu

4.
enveiligheid
kinderopvang
6.Onderwijs
Verkeer en

Ambitie
Ambitie

Ambitie
Ambitie

Oudehaske
een
energieneutraal
dorp.heeft
Oudehaskewordt
wil een
dorp
zijn dat uitstraling
als groen dorp, liggend in een in een omgeving die
zoveel mogelijk vrij is van bestrijdingsmiddelen.

Doelen en wensen
wensen
• Doelen
Op alle en
daken
van woningen, verenigingen en
• Groei van
diversiteit aan planten en dieren en
bedrijven
zonnepanelen.
voedselvoorziening.
Denk aan bijvriendelijke
• lokale
Isolatie
van woningen en bedrijven.
en bermen,
pluktuintjes,
inspelen
samenwerking
• tuinen
Verkennen
of Omrin
een rol kan
in de
met Túnplezier en
de scholen.
energietransitie
in ons
dorp.
Minder
chemische
bestrijdingsmiddelen
in dorp
• • Meer
circulair
watergebruik
in
en omgeving.
Oudehaske.

Acties
Acties

• • Energiecoöperatie
in oprichting
zichtbaar
Bijvriendelijk: zaden
uitdelen. Deze
actie is door
maken
voor
het
dorp.
aantal dorpsbewoners gestart.
• • Verken
de diverse
mogelijkheden
vooren elkaar
Gezamenlijke
dorpstuin:
zelf plukken
hernieuwbare
ontmoeten. energiebronnen.
• Oproep:
Regentonactie
in Oudehaske
wie helpt
verkennen organisatie.
en plan van aanpak
Oproep:
wie
gaat dit oppakken?
maken. 1
vrijwilliger
heeft zich gemeld en zoekt
een maatje.
• Minder pesticiden: een rondetafelbijeenkomst
met burgers en boeren: wat kunnen we doen.
Oproep: Wie helpt organiseren?

De Baerch

Kwalitatief
kinderopvang,
Oudehaskegoede
wil een
verkeersveiligbuitenschoolse
dorp zijn.
opvang en onderwijs voor het dorp behouden.

Doelen en wensen
Doelen
en wensenvan de verkeersstroom door het
• het verminderen

•dorp
Keuzemogelijkheid
tussen openbaar en bijzonder
en over de Badweg
onderwijs
behouden. Als twee aparte scholen niet
• 30 km handhaven
haalbaar
zijn,
dan kiezen voor een samenwerkings• woonerf
idee
school.
• fietspad Oudehaske-Heerenveen beter verlichten
•• Meer
samenwerking
tussen beide scholen, met
zebrapad
naar de Poiesz
sport en cultuur.
•Eerste
Voldoende
beschikbare ruimte voor onafhanacties
kelijke
baby- enregelen
peuteropvang en buitenschoolse
• matrixbord
opvang.
Oproep: wie wil dit regelen en de verkeersveiligheid in ons dorp weer oppakken?

Acties:

• Meer samenwerking tussen scholen stimuleren.
Idee voor gezamenlijke schooltuin is in de gesprekken geopperd.
Oproep: wie wil hiermee aan de slag?
• Een themagroep vormen, die in gesprek gaat met
beide scholenkoepels over de toekomst, in combinatie met uitbreiding van de kinderopvang.
Oproep: wie wil hierover meedenken?
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Medisch Pedicure (Risico voeten)
Oncologisch Voetzorgverlener
PACT Schimmel Therapie
Lid Provoet - Procert - Loop - NMMV

Leeuwarderstraatweg 54 - 8441 PE Heerenveen
Telefoon: 0513 62 99 57 - info@fuotprint.nl - www.fuotprint.nl
Praktijk voor - Pedicure - Podologie - Schoonheidssalon

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!
Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u
ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg
Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging,
persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.
Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel.
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in
Sneek. Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen
óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Bernou Offenga is wijkverpleegkundige
in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam
Oudehaske is er voor u en uw naasten.
Bernou komt graag bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient
optimale zorg, precies op maat.

0515 - 46 11 00 | TeamOudehaske@thuiszorgzwf.nl | mijnantonius.nl/thuiszorg
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3.5.Energie
Natuur en duurzaamheid
milieu

4.
enveiligheid
kinderopvang
6.Onderwijs
Verkeer en

Ambitie
Ambitie

Ambitie
Ambitie

Oudehaskewordt
wil een
dorp
zijn dat uitstraling
Oudehaske
een
energieneutraal
dorp.heeft
als groen dorp, liggend in een in een omgeving die
zoveel mogelijk vrij is van bestrijdingsmiddelen.

Doelen en wensen
wensen
• Doelen
Op alle en
daken
van woningen, verenigingen en

• Groei van
diversiteit aan planten en dieren en
bedrijven
zonnepanelen.
voedselvoorziening.
Denk aan bijvriendelijke
• lokale
Isolatie
van woningen en bedrijven.
en bermen,
pluktuintjes,
inspelen
samenwerking
• tuinen
Verkennen
of Omrin
een rol kan
in de
met
Túnplezier
en
de
scholen.
energietransitie in ons dorp.
Minder
chemische
bestrijdingsmiddelen
in dorp
• • Meer
circulair
watergebruik
in
en omgeving.
Oudehaske.

Acties
Acties

Bijvriendelijk: zaden
uitdelen. Deze
actie is door
• • Energiecoöperatie
in oprichting
zichtbaar
aantalvoor
dorpsbewoners
maken
het dorp. gestart.
Gezamenlijke
dorpstuin:
zelf plukken
• • Verken
de diverse
mogelijkheden
vooren elkaar
ontmoeten. energiebronnen.
hernieuwbare
wie helpt
verkennen organisatie.
en plan van aanpak
• Oproep:
Regentonactie
in Oudehaske
maken. 1
vrijwilliger
heeft zich gemeld en zoekt
Oproep:
wie
gaat dit oppakken?
een maatje.
• Minder pesticiden: een rondetafelbijeenkomst
met burgers en boeren: wat kunnen we doen.
Oproep: Wie helpt organiseren?

Kwalitatief
kinderopvang,
Oudehaskegoede
wil een
verkeersveiligbuitenschoolse
dorp zijn.
opvang en onderwijs voor het dorp behouden.

Doelen en wensen
• het verminderen
Doelen
en wensenvan de verkeersstroom door het

en over de Badweg
•dorp
Keuzemogelijkheid
tussen openbaar en bijzonder
• 30 km handhaven
onderwijs
behouden. Als twee aparte scholen niet
• woonerf
idee
haalbaar
zijn,
dan kiezen voor een samenwerkings• fietspad Oudehaske-Heerenveen beter verlichten
school.
zebrapad
naar de Poiesz
•• Meer
samenwerking
tussen beide scholen, met
sport en cultuur.
•Eerste
Voldoende
beschikbare ruimte voor onafhanacties
kelijke
baby- enregelen
peuteropvang en buitenschoolse
• matrixbord
opvang.
Oproep: wie wil dit regelen en de verkeersveiligheid in ons dorp weer oppakken?

Acties:

• Meer samenwerking tussen scholen stimuleren.
Idee voor gezamenlijke schooltuin is in de gesprekken geopperd.
Oproep: wie wil hiermee aan de slag?
• Een themagroep vormen, die in gesprek gaat met
beide scholenkoepels over de toekomst, in combinatie met uitbreiding van de kinderopvang.
Oproep: wie wil hierover meedenken?

7. Nannewiid en recreatie

8. Wonen

Ambitie

Ambitie

Het Nannewiid is een aantrekkelijk meer voor
natuur en recreatie.

Doelen en wensen
• Het Nannewiid ontwikkelen als een toegankelijk
meer, dat zijn oorspronkelijke karakter behoudt
met een goed evenwicht tussen natuur en kleinschalige recreatie. En een wandelpad met in– en uitgang
naar Sintjohannesga.

Acties
• Er is een stichting opgericht die zich inzet om de
natuur– en recreatiewaarde van het meer te versterken. Deze stichting wordt gevraagd om bij de
ontwikkeling van de plannen nadrukkelijk het dorp
te betrekken bij de planvorming.
Een dorpsgenoot gaat inventariseren wat er groeit
en bloeit bij het Nannewiid.

De Baerch

Jongeren en ouderen blijven wonen in
Oudehaske.

Doelen en wensen
• Meer variatie: sociale woningbouw, geschikte
levensloopbestendige woningen en uitbreiding
ruimte vrije kavels.

Actie
• De bestaande themagroep wonen ouderen
versterken met nieuw initiatief, ontstaan op de
dorpsavond. Samen mogelijkheden voor jong en oud
onderzoeken.
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helemaal
je eigen
plek

YOGA EN YINYOGA
CRANIOSACRAAL THERAPIE
Voor volwassenen en kinderen

yoga ruimte
OBS it Haskerplak
Julianastraat 1, Oudehaske

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt.
Daar maken we ons sterk voor. Daarom doen
we meer dan het aanbieden van betaalbare,
comfortabele woningen. We werken samen met
organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn
en leefbaarheid. Ons doel is: voor iedereen een
passende woonplek in een aangename buurt.
We hebben woningen in en om Drachten, Franeker,
Heerenveen, Joure en Sneek.

helemaal je eigen plek

www.accolade.nl

NIEUW

De auto specialist
bij u in de buurt!

yoga is als
een wandeling
door de natuur...

in de regio
geef je op!

Leeg je hoofd en leer je lijf ontspannen met mindful
yoga. Word soepeler met gerichte oefeningen. Wordt
meer bewust van je lijf door te voelen wat je lichaam
aangeeft: luister naar het fluisteren van je lichaam...

Tel: 0513-551560
www.garagebijker.nl
info@garagebijker.nl
Streek 130, 8463 NE
Rotsterhaule

De sfeervolle yogastudio
ligt in de rust van het
platteland van Rottum,
tussen Heerenveen en
natuurgebied Easterskar.
Voor meer informatie, kosten en lestijden, bekijk de website

www.SkarYoga.nl

Oude Postweg 19

Patricia Swanenberg
tel 06 2182 8189
praktijkswanenberg.nl
poemas2003@gmail.com

8461 LN Rottum
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Kringloopwinkel Joure ‘House of Treasure’

Inzameling frituurvet

Recycling tot duurzame biobrandstof
bijdrage aan een schoner milieu

De feestdagen zijn weer achter de rug, er is volop gefrituurd en oliebollen gebakken,
heerlijk! Maar wat doe je met je frituurvet?
Kringloopwinkel Joure is ‘het’ inleverpunt voor gebruikt frituurvet.
In samenwerking met Green Oil Recycling is Kringloopwinkel Joure bezig met het
inzamelen van gebruikt frituurvet. Met als doel om ‘onze’ bijdrage te leveren aan een
schoner milieu en het verduurzamen van onze kringloopactiviteiten.
Door het inleveren van flessen gebruikt frituurvet bij kringloopwinkel Joure draag je bij
aan dit duurzame initiatief. We zetten graag alle voordelen voor je op een rijtje:
- Het frituurvet wordt gerecycled waardoor het een tweede leven krijgt als duurzame
biobrandstof.
- Het frituurvet belandt niet in het riool wat schadelijk is voor het milieu.
- Wij doneren 10% van de opbrengst aan het goede doel ‘het vergeten kind’
- Kwetsbare kinderen verdienen het om gewoon onbezorgd kind te kunnen zijn.
- U steunt hiermee dat doel! www.hetvergetenkind.nl
- 5% korting op je aankoop bij ons in de winkel voor het inleveren van uw frituurvet.
Advies:
Als het frituurvet 5 tot 7 keer is gebruikt, olie vervangen.
Zit er een sterke geur of smaak aan, olie vervangen
Is de olie donker, stroperig of gaat het walmen of schuimen, olie vervangen.
Nooit gebruikte frituurolie aanvullen met nieuwe olie. Oude olie kan met zuurstof
reageren en vies worden. Bovendien ontstaan er sneller schadelijke stoffen.
Dus vervang tijdig je frituurvet vervangt! Het oude frituurvet kun je in afgesloten flessen
of jerrycans bij Kringloopwinkel Joure inleveren. Wij zorgen er in samenwerking met
Green Oil Recycling voor dat het frituurvet gerecycled wordt tot duurzame biobrandstof.
Zo helpen we allemaal mee aan een schoner milieu
- Aanleveren in afgesloten flessen, jerrycans
- Inbreng tijdens openingstijden Di – Do – Vr – Za tussen 10.00 – 16.00 uur
- Kringloopwinkel Joure ‘House of Treasure’, Transportwei 5 te Joure, 06 54 362016
Hartelijk Dank!

De Baerch
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obs It Haskerplak
Waar talent
mag groeien

Wij maken onze kinderen nieuwsgierig
naar de wereld en al het moois dat die
te bieden heeft. Bij ons op school is
het heerlijk ontdekken en leren!

Ambitie in onderwijs

Julianastraat 1, 8465 RC Oudehaske T 0513 - 677 369 E ithaskerplak@ambion.nl I www.haskerplak.nl

ADV. HASKERPLAK 168X85 MM.indd 1
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Fysio- en manuele therapie Oudehaske
Naast Fysiotherapie bieden wij o.a.
• Manuele therapie methode Marsman.
• Oedeemtherapie.
• Behandeling aan huis.
• Echografie.
• Myofasiale therapie.
• Sportbegeleiding/tapen.
• Medische Fitness.
Voor inlichtingen of afspraken kunt u bellen met:
Marcel Bakker & Rixt IJntema
Telefoon:
06 21550449
Email:
info@fysiotherapieoudehaske.nl
Website:
www.fysio-oudehaske.nl
Adres:
De Vervening 1, 8465 RE Oudehaske
Julianastraat 5, 8465 RC Oudehaske

1e
b
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e
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Behandelingen vinden plaats op de Vervening 1 tenzij met u afgesproken
wordt in de behandelruimte in het Kulturhûs.
Medische fitness in het oude groene kruisgebouwtje op de Vervening.
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Kringloopwinkel Joure ‘House of Treasure’ * Transportwei 5 * 8501 ZR * Joure (bedrijventerrein Sewei)
0513 – 4376869 / 06 54 362016 * www.kringloopwinkeljoure.nl * info@kittyhagen.nl
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administraties
belastingadvies
Jousterweg 177
8465 PE Oudehaske

JAN VAN ZWOL

Café Dijkstra Oudehaske

Café - Zaal - Biljart

0513 677 612
06 216 942 75
www.vanzwol.frl
info@vanzwol.frl
KvK nr.: 01153379

Foar ûndernimmer
en partikulier

In hiele boekhâlding of allinnich de jiersifers
of ﬁskale oanjeftes. Alles kin. Lekker tichteby
en fertroud.

Snackbar

tel. 0513 677 253

Haskerhoeke
www.cafedijkstra.nl

Joure
Marktweg 23, Oudeschoot
(Heerenveen-Zuid)
0513 629 004

www.hengelsportcentrumarnold.nl

Pasfoto-lektuur-loterijen-wenskaarten-cadeaukaarten

Autorecycling Holtrop & zn
Oudehaske

Gevraagd: sloopauto’s, alle merken.
0513 677 250
holtrop.oudehaske@hetnet.nl

Herenwal 25, Heerenveen
0513 624464

Schoonheidsstudio Oudehaske

Turfstûke 24 8465RR Oudehaske
Tel: 0513677764 – 0614577469
E-mail:schoonheidsstudiooudehaske@hotmail.com
Website:www.schoonheidsstudiooudehaske.nl

J. Oostenveld

G. Schutten

Jousterweg
is
FRIEHOF HOVENIERS
Oudehaske
Tel/Fax: 0513 677 474

Tel: 0513 636 849
Mobiel: 06 51 862 005

Advies - Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Vlonders - Bestrating
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Elfstedentocht - De Tocht der Tochten
Op 4 januari was het exact vijfentwintig jaar geleden dat de voorlopig laatste Elfstedentocht werd geschaatst. Bij
Tresoar bewaren we diverse zaken die annex zijn met deze legendarische “De Tocht der Tochten.”
•
•
•
•
•

In een van onze depots ligt het archief van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, 1909-1985. De
inventaris is hier te vinden en door te bladeren.
Diverse Elfstedentochtfoto’s, o.a. uit het archief van de Vereniging De Friesche Elf Steden, zijn doorzoekbaar in
onze beeldbank het Fries Fotoarchief. Zoek op “Elfstedentocht” en je krijgt 1450 treffers.
Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er een Elfstedentocht lespakket gemaakt, dat bestaat uit een serie
opdrachten en vragen rondom het thema ‘Elfstedentocht’. Het gratis lespakket is te bekijken en te
downloaden.
Op de oprichtingsdag van De Vereniging, 15 januari, organiseren we ieder jaar met diverse partners de
Dag van de Elfstedentocht. I.v.m. de huidige coronamaatregelen is de aankomende editie verplaatst naar 5
februari.
Op 8 februari 2019 organiseerden we samen met het Fries Film en Audio Archief en Jurryt Van De Vooren een
#Elfstedentocht filmmarathon. Eregast was de winnaar van de tocht van 1963; Reinier Paping. Enthousiast
vertelde hij zijn verhalen. Dat hij nog veel wist van zijn heroïsche tocht en overwinning uit 1963 blijkt uit deze
video.

De Baerch
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Froukje Strikwerda - Fekken
Jousterweg 66
8465 PK Oudehaske
Tel. 0513-688680 / 06-36186702
www.salonnatuurlijkmooi.nl
e-mail: info@salonnatuurlijkmooi.nl

Freelance administrateur:
administrateur:
Freelance
Verzorgen van de complete
financiele administratie bij
u op kantoor
Contactpersoon voor uw
accountant, fiscalist of bank
Ook voor eenmalige
klussen, zoals een
achterstand in de
boekhouding wegwerken

Overige diensten:
Overige
diensten:
Inrichten en verzorgen
van uw administratie
Verzorgen van de
salarisadministratie
Het samenstellen van
jaarrekeningen
Verzorgen van
belastingaangiften

Haskertille 2 | 8465 SM Oudehaske | t : (0513) 43 58 57 | i : www.vdwal-administraties.nl
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De kleine mensjes route
Ga op zoek naar de Miniature People in de binnenstad van Leeuwarden, heb jij ze al gevonden?
MINIATURE PEOPLE PROJECT
Wil je eens iets compleet anders doen in Leeuwarden? Ga op zoek naar de kleine mensjes van het Miniature
People project in Leeuwarden. Overal in de binnenstad staan deze héél kleine mensjes op leuke buitenplekken. Er
zijn miniatuur poppetjes die relaxen, die bergen beklimmen, die een krantje lezen, op een bankje zitten en nog véél
meer. Via de website kun je de route vinden en plekken waar de mini-figuurtjes staan.
Dit project van Michel Tilma is in 2019 van start gegaan. Hij plaatste al vaker modelbouw figuren op plekken om
te fotograferen maar sinds de zomer van 2019 laat hij ze in de binnenstad van Leeuwarden staan zodat andere
mensen ze kunnen vinden.
Kijk voor alle informatie op de site van Miniature people Leeuwarden waar je deze coole figuurtjes kunt vinden.

De Baerch
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Kantoorartikelen
voor iedereen

K A N T O O R S E R V I C E

adv OMB DEKAS 95x55 JAN 2017.indd 1

Buitengewoon schoon!
Tel. 0513 840674
Fax. 0513 84 1184

Glazenwassen
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of op
contractsbasis voor particulier en bedrijf.
21-12-16
Dakgoot en platdak schoonmaken
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en platdak
ter preventie van wateroverlast.
Schilderwerk reinigen
Reinigen van schilderwerk of ander gevelmateriaal
aan woning of bedrijfspand.
Meer informatie
Wilt u een vrijblijvende oﬀerte of meer informatie,
neemt u dan gerust contact met ons op.

www.mulder-schoonmaak.nl

Wettertoer 18-19 | 8442 PC Heerenveen | T (0513) 62 75 93
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Verkiezingen gemeenteraad
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de verkiezingen voor de
gemeenteraad plaats. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van gemeente De Fryske Marren. De raad neemt
alle belangrijke beslissingen. Zoals de verdeling van subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen,
de hoogte van de tarieven en belastingen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken. De
gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van
burgemeester en wethouders. Dat is het dagelijks bestuur van gemeente De Fryske Marren.
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voorafgaand en na afloop van de verkiezingen.
STEMMEN IN DE FRYSKE MARREN
In gemeente De Fryske Marren kunt u op 44 verschillende locaties stemmen bij een stembureau. Als u
kiesgerechtigd bent, ontvangt u een stempas waarmee u op elk stembureau uw stem kunt uitbrengen.
U mag uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezing als u:
• beschikt over de Nederlandse nationaliteit;
• niet bent uitgesloten van het kiesrecht;
• 18 jaar of ouder bent;
• EU-burger woonachtig in Nederland bent;
• niet-EU burger met geldige verblijfstitel en na 5 jaar in NL bent.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Bij de vorige verkiezingen waren er diverse coronamaatregelen om de verkiezing zo veilig mogelijk te laten
verlopen. Afhankelijk van de situatie in maart 2022 worden de nodige voorschriften vermeld op deze website.
WAT HEEFT U NODIG OM TE STEMMEN?
Zorg ervoor dat u uw stempas en ID-bewijs bij de hand houdt wanneer u gaat stemmen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.
VOORDAT U GAAT STEMMEN
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan voor u
gaan stemmen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie van uw
identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.
STEMBUREAUS
In gemeente De Fryske Marren kunt u op 44 verschillende locaties stemmen bij een stembureau. De stembureaus
zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor
mindervaliden. De stemhokjes zijn zodanig aangepast dat deze toegankelijk zijn voor mindervaliden.
VERVROEGD STEMMEN
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan er op vier stembureaus in De Fryske Marren vervroegd worden gestemd.
De locaties worden later bekendgemaakt.
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Sociale wegwijzer
HUISARTSEN
Dhr.Torn Broers & Mw. vd Velde
Julianastraat 5, 8465 RC Oudehaske.
Telefonische afspraken:
ma t/m vr. 8.00-10.00
Telefonische uitslagen:
Elke werkdag 11.00-12.00
Telefoon: 0513 677221
Spoedlijn: 0513 677004
www.praktijkoudehaske.nl
BENU APOTHEEK JOURE
Uitdeelpost: Poiesz Supermarkt,
Oudehaske, ma t/m vr vanaf 17 uur
Herhaalmedicijnen bestellen:
www.benuapotheek.nl/apotheek/joure
of: Mail: joure@benuapotheek.nl
of: Telefoon: 0513 414646
of: Fax: 0513 417304
DOKTERSWACHT:
Telefoon: 0900 1127112
FYSIOTHERAPIE OUDEHASKE
Vervening 1, 8465 RE Oudehaske
Behandeling op afspraak,
Telefoon: 06 21550449
Maandag t/m vrijdag ook in de
avonduren.
MAALTIJDVERZORGING
TAFELTJE-DEK-JE
Rond 12.00 uur wordt Uw warme
maaltijd aan huis bezorgd.
Inlichtingen: Doniastate,
Telefoon: 0513 431555
MAATSCHAP VOOR
PSYCHOTHERAPIE, COACHING EN
CONSULT
B.de Jager psychiater/ psychotherapeut
M.Gerbert Systeemtherapeute/
psychotherapeute
Reidkraach 16, Oudehaske
Telefoon: 0513 678175

THUISZORG ZUIDWEST
FRIESLAND
Teamlocatie: Kulturhûs, Julianastraat 5,
8465 RC Oudehaske
Wijkverpleegkundige: Bernou Offenga
Telefoon: 0515 461760
b.g.g.: 0515 461100
Postbus 20000, 8600 BA Sneek
Telefoon: 0515 461100
teamoudehaske@thuiszorgzwf.nl
www.thuiszorgzwf.nl
Alarmnummer (24/7) 0515 461295

YOGA EN YINYOGA
yoga en yinyoga is op de OBS it
Haskerplak Julianastraat 1 Oudehaske
Craniosacraal therapie en
opstellingwerk is op de
Jarichstrjitte 20 in Oppenhuizen
website: praktijkswanenberg.nl
email: poemas2003@gmail.com
Patricia Swanenberg
tel 06 2182 8189

Biedt de volgende diensten aan:
-Verzorging & verpleging: nachtzorg,
thuiszorgtechnologie, thuisbegeleiding,
verpleegkundig consulenten,
persoonsgebonden budget,
dagrecreatie.
-Hulp in de huishouding
-Thuishotel: cursussen,
themabijeenkomsten en aanvullende
diensten www.thuishotel.nl
-Uitleen van hulpmiddelen
-Informatie, advies en bemiddeling
Uitleen van hulpmiddelen:
Molenkap 15, 8531 NH Sint-Nicolaasga.
Tel. 0513-467200
Open op werkdagen van 08:00-17:00
uur.

OPENBARE BASISSCHOOL
IT HASKERPLAK
Julianastraat 1, 8465 RC
Oudehaske
Telefoon : 0513 677369
e-mail: ithaskerplak@ambion.nl
directeur: Martine de Jong
website: www.haskerplak.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
SKARSTERLAN
Celsiusweg 2, 8503 AC Joure.
Telefonische afspraken en nietdringende vragen:
ma, di en do.: 9.00-12.00 uur
Telefoon : 0513 419223
VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE ZORG
ZUIDWEST FRIESLAND, HULP EN
ONDERSTEUNING IN DE LAATSTE
LEVENSFASE.
Maria Louisestraat 7, 8606 AV Sneek.
Telefoon 0515 436040
VPTZ (VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE
TERMINALE ZORG)
Julia Jan Wouters
Hulp in de terminale fase thuis of in het
hospice.
K.R. Poststraat 3, 8441 EL Heerenveen
Telefoon : 06 55168872
info@hospiceheerenveen.nl
www.hospiceheerenveen.nl
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SCHOLEN EN OPVANG

PROTESTANTS CHRISTELIJKE
BASISSCHOOL DE TARISSING
De Vervening 1A, 8465 RE Oudehaske
Telefoon : 0513 677600
e-mail: info.tarissing@cbo-meilan.nl
Directeur: Jaap-Jan van Leeuwen
SKIK PEUTERSPEELZAAL
’t Bargeboskje Oudehaske
Attentie: Graag uw peuter op 2-jarige
leeftijd opgeven. Uw peuter wordt dan
in overleg geplaatst.
Opgave via website
www.skikkinderopvang.nl
Telefoon: 0513 416017 of www.skik.nu.
Open op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur
SKIK KINDERDAGVERBLIJF EN
BUITENSCHOOLSE OPVANG
In Kulturhûs, Julianastraat 5.
Opgave via website
www.skikkinderopvang.nl
Telefoon: 0513-745361/0513-745362
BURGERKRACHT OUDEHASKE
Voor hulpvragen en hulpaanbod voor
inwoners van Oudehaske
info@oudehaske-burgerkracht.nl
Telefoon: 06 47295090

SPORTVERENIGINGEN
VOETBALVERENIGING OUDEHASKE
Secretaris (a.i.): Erik Nutters
Steenwijkerweg 90
8397 LG De Blesse
T: 06 345 97 296
E: secretaris@vvoudehaske.nl
Kantine 0513-677622
GYMNASTIEKVERENIGING SHELL
Voorzitter: vacant
Secretaris: Carla Nanninga-Krist
E: info@shelloudehaske.nl
Penningmeester/ledenadministratie:
Karin Slot
E: administratie@shelloudehaske.nl
www.shelloudehaske.nl
IJSCLUB DE VRIENDSCHAP
Anne Mercuur
Wiidswal 37, 8465 PS Oudehaske
Telefoon: 0611624252
Mail: annemercuur_89@hotmail.com
www.ijsclub-devriendschap.nl
ROELEVINK SPORT
Judo / Yawara Ju-Jutsu
info.roelevinksport@gmail.com
www.roelevinksport.nl
www.facebook.com/roelevinksport.nl
Telefoon: 0513-677392
TENNISVERENIGING DE GREVELING
Secretaris: Martijn Nota
Telefoon: 06-54225440
Ledenadministratie: Jan v/d Berg /
www.degreveling.nl
TOANIELFERIENIGING FLEURICH
OPNIJ
Secr F Piek. De Keeringen 92, 8501 NZ
Joure. Telefoon:0627403724

PROTESTANTSE GEMEENTE
‘HASKEROORD’ TE OUDEHASKE
www.haskeroordkerk.nl
Predikant: A.J. Finnema, Bûgel 9,
Oudehaske. Tel.: 0513-853611
jan.finnema@gmail.com
Kerkgebouw: Badweg 1, Oudehaske
Secretaris kerkenraad:
Nel Kruiswijk, scriba@haskeroord.nl

STICHTING FEESTCOMMISSIE
OUDEHASKE/NIJEHASKE
Secr.: Doetie Hofstee, Bugel 6, 8465 RW
Oudehaske. Telefoon: 06 22926582
fconhoudehaske@gmail.com
www.fconh.nl / facebook: fc.onh
twitter: @FCONH_Oudehaske

DORPSBELANG
dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com
www.oudehaske.info

STICHTING NANNEHOF
Secr. Cees Bijlsma
Wiidswal 35, 8465PS Oudehaske

REGIO BANK
Hasker Utgongen 2, Oudehaske
Ma. t/m vr.: 10.00-12.00 uur
Donderdag: 19.00-20.00 uur
En volgens afspraak. Telefoon:
0513 677400 of 0513 677465

STICHTING US LYTSFEE
Secr. Joke Stel
Reidkraach 12, 8465 RS Oudehaske.
Telefoon: 0513 677966 of
06 12723065
joke.stel@online.nl

POSTAGENTSCHAP SERVICE-POINT
Poiesz Supermarkt,
Hasker Utgongen 1, Oudehaske
Ma. t/m wo.: 8.00-20.00 uur
Do. en vr.: 8.00-21.00 uur
Zaterdag: 8.00-18.00 uur

STICHTING DIACONALE WERKGROEP
SOLIDAIR SKARSTERLÂN
Telefoon: 06 25011510
Doelstelling: Het helpen van mensen
die financieel in de knel zitten, ‘helpen
waar geen helper is’.

VOGELWACHT OUDEHASKE &
OMSTREKEN
Secr. J. Oosterman,
Baalder 12, 8465 RP Oudehaske
Telefoon: 0513 677401

Bij de Protestantse gemeente te
Oudehaske hulp vragen bij armoede:
Vertrouwenspersonen:
- Erik Wijnholds, telefoon 06 16674047
- Janke Neelis, telefoon 06 11364855

VOLKSTUINVERENIGING
TÚNPLEZIER
Secertaris J. S. Nijdam
Toel 9 8465 RL Oudehaske
Telefoon 06-55805907

STICHTING KULTURHUS OUDEHASKE
www.kulturhusoudehaske.nl
Voorzitter Tjitte Huitema
Telefoon: 06 51223268
voorzitter@kulturhusoudehaske.nl
STICHTING TER BEHOUD VAN
DE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN
OUDEHASKE EN HASKERHORNE
Secr. Diny van Zanden-Visser
Baalder 18, 8465 Oudehaske
Tel.: 06-43816630

VOLLEYBALVERENIGING OUDEHASKE
www.volleybal-oudehaske.nl
www.volleybal-oudehaske@.nl
Secretariaat: N. Ruiter, Haskertille 29,
Telefoon: 0513 677406
volleybal.oudehaske@hotmail.com
Ledenadministratie: N. Westra
Reidkraach 10, 8465RS Oudehaske
Telefoon: 0513 677977
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De dorpskrant steunen?
begin met adverteren!

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN- KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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Over dorpskrant De Baerch
Dorpskrant De Baerch is de dorpskrant van Oudehaske en omstreken, en wordt al sinds 1976 uitgebracht door een groot
aantal vrijwilligers. De Baerch verschijnt jaarlijks 10 keer en heeft een oplage van 940 stuks.
OPMAAK VAN DE BAERCH
De krant wordt opgemaakt door Trientsje van der Meer. Zij doet haar uiterste best alle teksten en advertenties te plaatsen
zoals gevraagd. Het kan voorkomen dat een tekst of advertentie iets moet worden aangepast om deze toch te kunnen
plaatsen.
SOCIALE WEGWIJZER
Controleert u regelmatig of de gegevens in de Sociale wegwijzer nog actueel zijn? Wijzigingen kunt u doorgeven via
baerch@hotmail.com.
IETS IN DE BAERCH PLAATSEN?
Wilt u iets in De Baerch plaatsen? Dan kunt u dit aanleveren via baerch@hotmail.com.
Denkt u bij het aanleveren aan de volgende zaken?
• Graag de teksten aanleveren in een word-document en de foto’s als aparte bijlage in de mail;
• We ontvangen graag kwalitatief goede foto’s van minimaal 1MB en plaatsen geen vage of onscherpe foto’s. Het is
daarnaast niet mogelijk afbeeldingen / advertenties te plaatsen die grotendeels uit zwart bestaat;
• Voor de inhoud van de teksten neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. De redactie corrigeert hier en daar
taalfouten wanneer we deze tegen komen;
• Beledigende of discriminerende teksten plaatsen wij niet;
• Wanneer het nodig is, worden teksten ingekort zodat het past;
• We plaatsen geen anoniem aangeleverde teksten.
VERSCHIJNINGSDATA 2022
Deadline aanleveren
4 december
8 januari
5 februari
5 maart
2 april
7 mei

Verschijningsdatum
14 december
18 januari
15 februari
15 maart
12 april
17 mei

Deadline aanleveren
4 juni
27 augustus
24 september
29 oktober
3 december
7 januari 2023

Verschijningsdatum
14 juni
6 september
4 oktober
8 november
13 december
17 januari 2023

ADVERTEREN IN DE BAERCH
Zonder uw advertentie is het niet mogelijk de dorpskrant uit te geven. Wij zijn dan ook erg blij met uw bijdrage aan deze
dorpskrant via een advertentie. Denkt u bij het aanleveren aan de volgende zaken?
• Graag ontvangen we de advertentie in het juiste formaat en van voldoende kwaliteit. Zo nodig passen we de advertentie
enigzins aan zodat deze toch geplaatst kan worden.
• Wanneer u de advertentie wilt actualiseren of wijzigen, ontvangen we graag een nieuwe advertentie.
• Het is niet mogelijk losse advertenties of flyers met De Baerch mee te laten verspreiden.
Advertentie formaat

Prijs eenmalig plaatsen

Prijs jaar abonnement

9,0 cm (b) x 3,3 cm (h)

€ 5,00

€ 35,00

9,0 cm (b) x 6,7 cm (h)

€ 10,00

€ 65,00

9,0 cm (b) x 13,2 cm (h)

€ 15,00

€ 130,00

16,8 cm (b) x 13,2 cm (h)

€ 25,00

€ 255,00

hele pagina

€ 50,00

€ 500,00

We plaatsen de advertentie tot wederopzegging van de adverteerder. U ontvangt de nota achteraf aan het einde van het
jaar.
DE BAERCH NIET ONTVANGEN?
Heeft u De Baerch niet ontvangen en wilt u deze wel graag? Geef dit door via baerch@hotmail.com en we nemen uw
woning op in de bezorgroute.

De Baerch
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van Claerbergenstrjitte 30
8506 BL Haskerhorne
0513 419701 / 06 52194584
info@jolandabronsgeest.nl

Massage en
lichaamsbehandeling
shiatsu ryoho | sportmassage | voetreflexologie
dorn methode | triggerpoint therapie
medical taping | bindweefselmassage
emmett techniek | manuele lymfedrainage
Ook voor tapen van o.a. sportblessures.
De behandelingen worden op afspraak gegeven.
Bij een aanvullende verzekering krijgt u de behandeling geheel of
gedeeltelijk vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

www.jolandabronsgeest.nl | lid van het NGS | NVST | RBCZ
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Hoge
waard
ering
door
klant
en!

