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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

3

2022

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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Jousterweg 171
Oudehaske
06 166 040 53
info@jaapderks.nl
www.jaapderks.nl
K�K �������������
VOL-VCA ��������������

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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HULP GEZOCHT BIJ
VEILIG VERKEER NEDERLAND
ACTIVITEITEN
In en rondom Oudehaske doen wij als vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer Nederland afdeling verschillende
activiteiten.
Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse
Verkeersexamen in Joure.
Wij zijn op zoek naar versterking van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen van de
kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op pad kunnen gaan.
Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt?
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.

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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Untdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!
Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je
geweldig? Dan is dit je kans!
Heerenveens MuziekCorps organiseert Nij Talint Orkest Heerenveen, een superleuk muziekproject voor
volwassenen. In tien repetities laten we je ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. Op
zaterdag 24 september, om 15:30 uur is de eerste repetitie.
Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat
voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een feestelijk concert.
Nij Talint Orkest Heerenveen is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Heerenveen, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, VSB-fonds en Iepen Mienskipsfûns.
DOCHSTO MEI?

Wij zorgen voor een instrument, lesmap en lessenaar. Misschien weet je al welk instrument je wilt bespelen, bijvoorbeeld klarinet, dwarsfluit of trombone en anders zoek je ter plekke eentje uit. Meer dan
1000 Nij Talint Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!
ALLES WATST WITTE MOATST

Startdatum:
Vervolg:
Tijd:		
Locatie:
Kosten:

zaterdag 24 september 2022
iedere week op de zaterdagmiddag
15:30 – 17:30 uur
De Rinkelbom, Zwanedrift 2, 8446 KS Heerenveen
€ 100,00 per persoon voor het hele project

Voor aanmelden, vragen en informatie:
Laura Zoetendal, telefoon 06 – 23762307 of email voorzitter@heerenveensmuziekcorps.nl

De Baerch

9

2022

Voor alles op computergebied
komt u naar AX Computer FIX

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
Financiële diensten

e boerderij,
d
op
n
le
pe
S
Binnendijk 81, 8461 LT
989
niet?
rij,nou0513 628
eTelefoon
oerddat
e bwil
dRottum
op wie
n
le
pe
S
Postbus 124, 8440 AC wie
Heerenveen
www.bilijam.nl
nou niet?
wil dat

•
•
•
•

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

rij,
boerdevoor
n op de opvang
SpeleKleinschalige
0 – 4 jaar.
niet?
wie wil dat nou

Geopend van maandag t/m vrijdag.
Kleinschalige opvang voor 0 – 4 jaar.
Mooie groene buitenruimte.
Geopend van maandag t/m vrijdag.
Bij slecht weer spelen in de ‘speelschuur’
Mooie groene buitenruimte.
Dieren verzorgen zoals: geiten, schapen
Bij slecht weer spelen
in de ‘speelschuur’
en kippen.
Dieren verzorgen zoals: geiten, schapen
en kippen.

06 1345 5613 (ook whatsapp)
Kleinschalige opvang voor 0 – 4 jaar.
info@delytsehaskes.nl
Geopend
maandag t/m vrijdag.
www.delytsehaskes.nl
06
1345 5613
(ook van
whatsapp)
info@delytsehaskes.nl
Mooie groene buitenruimte.
www.delytsehaskes.nl
Bij slecht weer spelen in de ‘speelschuur’
Dieren verzorgen zoals: geiten, schapen
en kippen.

06 1345 5613 (ook whatsapp)
info@delytsehaskes.nl
www.delytsehaskes.nl

Voor al uw
• Verbouw
• Nieuwbouw
• Bouwmaterialen
• Onderhoudswerk

Telefoon 0513 677 465
Telefoon 0513 677 400
b.g.g. 0513 412 726
Hasker Utgongen 2
Oudehaske

SPAANS LEREN
Adres:
Facebook:
Telefoon:

Julianastraat 2, 8465RC OUDEHASKE
www.facebook.com/metpreciosa
0513 - 243299/06 - 48236299

De lessen zijn virtueel via Zoom.
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Aftrap culturele seizoen met UITfestival DFM
Op zaterdagmiddag 10 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen Joure, Balk en Lemmer in het teken
van cultuur tijdens de 1e editie van het UITfestival van De Fryske Marren. Het is dé aftrap van het culturele seizoen
2022/2023. Een veelzijdig festival waarbij de bezoeker zich kan onderdompelen in al het moois wat er binnen de
gemeente wordt aangeboden op cultureel gebied, met o.a. optredens, exposities, marktkramen en workshops.
Om 13.00 uur zal er in de dorpen een grote muzikale opening zijn, waar alle bezoekers aan mee kunnen doen, dit
muziekstuk is op de website van www.uitfestivaldfm.nl te vinden.
Elk dorp heeft zijn eigen organisatie en unieke opzet met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders die
zich tijdens deze dag presenteren met hun aanbod.
JOURE
In Joure start het evenement bij de Katholieke kerk in de Midstraat met verschillende optredens van
muziekverenigingen en korpsen. Er zijn concerten te beluisteren van o.a. koren in de Hobbe van Baerdtkerk. In de
tuin van Museum Joure is een cultuurmarkt te vinden. Hier kan de bezoeker zich inschrijven voor een leuke cursus,
workshop of als historisch onderzoeker. Op de Sinnebuorren staat het poppodium met optredens van onder
anderen Brückenbauer, de Toanhûs Bands en Quiet as Always.
BALK
In het centrum van Balk is een culturelemarkt te vinden, Bij de kraampjes kan de bezoeker de werken van
verschillende kunstenaars en cultuuraanbieders bewonderen. Men kan zich inschrijven voor een leuke cursus,
workshop of muziekles en zich laten inspireren voor het nieuwe culturele seizoen. Of neem een kijkje ‘terug in de
tijd’ met Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. Het Breahûs heeft een doorlopend programma vol muziek.

De Baerch
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Adverteren?
Dat kan!

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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LEMMER
Op verschillende locaties langs “het Dok” staan er kramen opgesteld met info en kan de bezoeker meedoen aan
verschillende activiteiten. Beleef de schilderkunst, bezoek een foto tentoonstelling, ervaar het Woudagemaal. Of ga
als bezoeker lezen in een huiskamer op de Schulpen. In de Tsjerke oan it Dok is muziek bestaande uit verschillende
optredens zoals; het jeugdorkest, orgelmuziek en een voordracht van gedichten met zang.
MEEDOEN ALS CULTURELE VERENIGING OF CULTUURMAKER
Met dit festival kunnen alle culturele verenigingen en cultuurmakers binnen de gemeente De Fryske Marren
laten zien wat ze in huis hebben. Te denken valt aan koren, muziekkorpsen, kunstenaars, bands, comedians,
straattheater, toneelverenigingen, podia, historische verenigingen etc. Wie interesses heeft om mee te doen aan
het UITfestival DFM kan zich nu aanmelden.
Ga voor meer informatie en aanmelding voor het festival naar www.uitfestivaldfm.nl
Het UITfestival DFM is een samenwerking van; Bibliotheken Mar en Fean, CVK It Toanhûs, Mar en Klif, Stichting
Oud Lemmer en Museum Joure.

WWW.UITFESTIVALDFM.NL

De Baerch
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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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Open dagen bij Tresoar op 10 en 11 september
Tresoar bestaat dit jaar 20 jaar en om dit jubileum te vieren, zijn er op 10 en 11 september van 11.00 tot 16.00
uur open dagen bij Tresoar met allerlei activiteiten, muziek en gezelligheid. Kom langs en zie meer van het rijke
verleden van Fryslân.
Altijd al willen weten welke schatten er in de schatkamer van Fryslân verborgen liggen? Dit is je kans! Ontdek een
stukje van je eigen geschiedenis en welke rol deze speelt in jouw toekomst. Twee dagen boordevol activiteiten
waarin je zelf beleeft wat je allemaal bij Tresoar kunt doen.
Benieuwd naar je Friese voorouders of de geschiedenis van je woonplaats? Laat je dan verbazen door je eigen
Friese verleden in het Historisch Reisbureau. Ook als je meer wilt weten over de geschiedenis van je woning ben
je bij Tresoar aan het juiste adres. Medewerkers laten hun persoonlijke topstukken zien en er worden nog meer
Friese schatten onthuld tijdens rondleidingen. Durf jij het aan om je kennis van de Friese literatuur te testen?
Doe dan mee aan de Friese literaire quiz! In de bioscoop kun je vervolgens weer even bijkomen tijdens korte
historische video’s of luister op je gemak naar een lezing over feministe Etta Palm. Kinderen kunnen op heuse
ontdekkingstocht door het gebouw. Wat is er allemaal te ontdekken? Kortom, genoeg te zien, te doen en te
beleven in de schatkamer van Fryslân.
Kom langs en vertel ook jouw verhaal, want ook jij bent een schat. Het volledige programma is te vinden op
tresoar.nl.
Tresoar bewaart het Friese verleden en legt verbinding met het nu en de toekomst. In september 2002 ontstond
Tresoar door een fusie van de Provinciale Bibliotheek, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
(FLMD) en het Rijksarchief. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de drie organisaties fuseerden. Op 1 oktober 2022
begint Arjen Dijkstra als nieuwe directeur van Tresoar.

WWW.TRESOAR.NL
De Baerch
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Zonder adverteerders
geen Baerch

Waar talent
mag groeien

obs It Haskerplak
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

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

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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Tresoar heeft een eigen e-depot
Per 1 juli 2022 heeft Tresoar, de schatkamer van Frylsân, een eigen e-depot waarmee ze overheidsinstellingen – en
op termijn ook bedrijven, verenigingen en particulieren – wil faciliteren in het behouden, gebruiken en raadplegen
van digitale en gedigitaliseerde informatie.
Tresoar heeft de ambitie om alle informatie digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom heeft Tresoar
de afgelopen twee jaar, door middel van pilots met Provincie Fryslân en Gemeente Súdwest-Fryslân, ervaring
opgedaan met het overbrengen van digitale informatie naar een e-depot. Naar aanleiding van deze ervaringen
heeft Tresoar de keuze gemaakt te investeren in een eigen digitaal duurzame bewaarplaats.
E-DEPOTLEVERANCIER PRESERVICA
In juni is het aanbestedingstraject succesvol afgerond met een overeenkomst met Preservica. Preservica is een
Britse organisatie die software levert aan erfgoedinstellingen en overheden over de hele wereld. Het systeem
wordt wereldwijd gebruikt en is goed doorontwikkeld. Preservica zet in op innovatie, zodat Tresoar met dit
pakket haar ontwikkelingen op gebied van digitale duurzaamheid verder vorm kan geven. De flexibiliteit van het
pakket geeft mogelijkheden voor zowel lokale overheden als historische verenigen en andere cultureel erfgoed
instellingen om informatie digitaal duurzaam te bewaren. Ook biedt dit systeem de mogelijkheid de Friese taal toe
te passen.
ZICHTBAAR MET DUURZAME OPSLAGPLAATS
De grote uitdaging voor Tresoar is het duurzaam bewaren en het beschikbaar stellen van de informatie voor een
breed publiek, op verschillende niveaus van openbaarheid. De e-depotvoorziening is erop gericht archiefmateriaal
op lange termijn toegankelijk, zichtbaar en begrijpelijk te houden, zelfs als de oorspronkelijke technologie
verouderd raakt. Op deze manier wil Tresoar kunnen inspelen op ontwikkelingen als de Wet Open Overheid
en de Archiefwet. Het e-depot is toegankelijk via een website die de informatie op verschillende manieren kan
presenteren.
LEREN EN ONTWIKKELEN
De komende maanden zijn gericht op de implementatie van het e-depot. Het proces van overbrenging is al
ingericht. Zodra het e-depot volledig is ingericht, is deze vanaf je eigen computer te raadplegen. Wat je kunt zien,
hangt echter af van de openbaarheid van de informatie die je zoekt. Er zullen dus verschillende autorisaties zijn als
het gaat om het raadplegen van materiaal.
Met de nieuwe digitale archiefbewaarplaats richt Tresoar zich de komende twee jaar op de verdere
doorontwikkeling van haar visie en producten- en dienstencatalogus. Dit doet Tresoar samen met gemeenten en
Provincie Fryslân. Leren en ontwikkelen staat hierbij centraal. Met het nieuwe e-depot geeft Tresoar vorm aan de
ambitie om verleden en heden te verbinden aan de toekomst, zodat informatie voor iedereen digitaal toegankelijk
wordt én blijft.
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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

Advertentie plaatsen?
Dit plekje is nog vrij.

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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Woordzoeker

Appelhôf
Baalder
Badweg
Baggelbak
Bûgel
De Dolten
De Hoge Bouwen
De Vervening
Grevelinkboskje
Hasker Utgongen
Haskerfinne
Haskermieden

De Baerch

Haskerpoarte
Haskertille
Jasker
Jousterweg
Julianastraat
Kerkepad
Lange Ekers
Marten Jansstraat
Menning
Pipegaal
Plasse
Reidkraach

Siebe de Ruiterweg
Toel
Turfkoer
Turfstûke
Wibrandus van Haschastraat
Wiidswâl
WELKE STRAAT ZIT NIET IN DE WOORDZOEKER VERSTOPT?
..........................................................................
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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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Museumnacht FRL
Klaar voor Museumnacht FRL? In de hele provincie openen twintig musea na sluitingstijd hun deuren om te
spelen in de nacht. Met een avontuurlijk programma gaan zij het experiment aan met muziek en performances,
tentoonstellingen in het donker en verhalen die het daglicht niet kunnen verdragen.

20

41

1

MUSEA

ACTIVITEITEN

NACHT

CHECK MUSEUMNACHT.FRL
VOOR HET HELE PROGRAMMA

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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11:56

Hoge
waard
ering
door
klant
en!

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

Wilt u adverteren,
graag!

De Baerch
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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@burgerkracht-oudehaske.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: Lammy van der Meer
E: info@shelloudehaske.nl
Penningmeester/ledenadministratie:
Susan Monsma-Kooistra
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
Secretaris: E. Slager
Praam 20, 8447 CH Heerenveen
Telefoon: 06-20513849

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

Bestuurslid Joke Rosier,
Wiidswal 12, 8465 PV Oudehaske
06-28684137

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

De Baerch
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zonder advertenties
geen Baerch

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.
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