
HASKERPOMPKE
1 T/M 14 JULI 2018

TUSSEN DE POIESZ EN HAICO BOUMA IN OUDEHASKE

Blauwe diesel tanken

BMWi3, Peugeot 308 of 
Peugeot Partner uitproberen

Gezelligste iepen hûskeamer van 
Oudehaske

Elektrische fietsen uitproberen

Boodschappen bezorgen

Vrijdags grootste eetkamer
van Oudehaske

Openingstijden
MA

t/m

VR
van 07:00 
tot 19:00

ZA
&

ZO
van 10:00 
tot 17:00



De spettterende opening om 12:00  
met Syb van de Ploeg en Piter Wilkens. 

Jouke de Vries onthult wie de eerste 
tankbeurt zal doen. De BMWi3 wordt 

feestelijk gebracht door de Elfwegentocht.
Kom direct een lekkere suikerspin halen 

verzorgd door “By Aalzen” of laat je 
schminken! 

ZO 1 JULI ma 2 JULI
Om 7.00 opent het Pompke. Het eerste 

Bliid Oerke met de bekendste 
voetbaltrainer van Friesland Van 
16:00 -18:00 is uw pompgastheer 

Foppe de Haan. Fryske Frucht deelt 
appelsap uit van Friese appelbomen.

di 3 JULI
Vrijwilligers bemannen ook vandaag
 It Pompke en de huiskamer. Ook zo

benieuwd wat voor lekkers zij hebben 
gemaakt. Wil jij je auto door de fossiel 

vrije wasstraat van Jemako laten
 poetsen? Vermaning serveert lekkere 

hapjes in de Iepen Hûskeamer.

wo 4 JULI
Een dagje Fryske Marren van 10:30 -11:30

is uw pompgastheer Wethouder Frans Velt-
man. Van 16:00-17:00 zal 

Burgemeester Fred Veenstra aan 
de pomp staan. Overdag info over Tuk Wenje 
in de Iepen Hûskeamer. Voor vandaag moet 

u zich opgeven in ‘t Pompke voor de 
maaltijd van vrijdag.

d0 5 JULI
De eerste pomp gastvrouw Lutz Jacobi  be-

dient tussen 16:30-18:30 de pomp. 
Us lyts Fee serveert heerlijke toast met eier-
salade van eitjes van eigen kippetjes. Van-

daag blijven we langer open want 
om 19:30 start het Openluchtconcert 

van Muziekverenging Excelsior

vr 6 JULI
De leukste en gezelligste Iepen 

Hûskeamer maaltijd. De muzikale 
omlijsting is een verrassing. De 

beroemdste ijsmeesters Sytse en Henk 
Kroes zijn onze gastheren vanaf 17:00. Ie-
dereen kan vanaf 18.00 uur mee-eten, de 

maaltijd wordt u aangeboden 
door Veuger Catering en It Iepen Miensk-

sipsfûns. Bord en bestek meenemen! 

za 7 
JULI

Stop al je energie in de smashen met de Volleybalvereniging vanaf 10:00. 
Stap tussen 10:00 en 15:00 op de fiets voor de fietstocht langs 
inspirerende en informerende duurzame toepasingen in en rond 
huis in Oudehaske. Met een tussenstop bij Bliid op ‘t Wiid. 
Vlogger iPlaithy is vandaag uw gastheer. 

Elke dag leuke

attenties; Autodrop, 

vergeetmenietjes van 

DeZaden.nl en fruit

van de Poiesz

z0 8 
JULI

Zomerijs in Oudehaske aangeboden door onze IJsclub De Vriendschap. 
Kom schaatsen op de leukste zomerijsbaan van Nederland. Veel bezoek 
want de provincietour van de Elfwegentocht bezoekt it Hasker Pompke. 
De ijsbaan is van kunsstof maar we hebben ook echt ijs in een hoorntje!

ma 9 JULI
Vandaag zijn we weer om 7.00 open. Ook 

deze dag staat de koffie en thee voor je klaar 
in de gezelligste Iepen Hûskeamer. Lees 

een krantje aan de tafel, ga het 
gesprek aan over de duurzame 

toekomst en kijk op de inspiratiewand. Laat 
je dagelijks verrassen door de 
lekkere hapjes gemaakt door 

vrijwilligers uit Oudehaske. 

di 10 JULI
Kom vanaf half 1 lekkere soepjes eten van 
de moestuingroenten van ‘t Haskerplak. 

‘S middags om 16:00 is onze gedeputeerde 
Johannes Kramer onze pompgastheer en 
serveert Bakkers Banket lekker koeken!

wo 11 JULI
‘S ochtends verzorgt de Tarissing samen 
met Buurvrouw Durkje uit Vegelinsoord 

voor wat lekkers bij de koffie. Daarnaast is 
Omrin aanwezig om je meer te leren over 

het scheiden van afval en verzorgt de 
Omrin leuke spellen voor de kinderen. 

In het Pompke hebben we 3 elektrische Bata-

vus fietsen. Wil jij een fiets om uit te proberen 

of woon-werkverkeer heel goed kan met een 

elektrische fiets. Kom een van de drie elektrische 

fietsen lenen. 
do 12 JULI

Vandaag is Henk Gemser onze 
pompgastheer. De energietruck van 

‘jouwenergievanmorgen’ komt in de ochtend 
naar it Hasker Pompke en gaat basisschool-

leerlingen van alles leren. Ook komt G.V. 
S.H.E.L.L. langs met de tumblingbaan die 

iedereen mag uitproberen.

vr 13 JULI
Vandaag is de feestelijke afsluiting van It 
Hasker Pompke. Wederom de leukste en 

gezelligste Iepen Hûskeamer maaltijd met 
live muziek van Glorybox. Vergeet je bord 

en bestek niet mee te nemen!
En kom natuurlijk fossiel vrij.

za 14 
JULI

Recordpoging in Leeuwarden
Op 14 juli wil de Elfwegentocht Parade een wereldrecord neerzetten 
in Friesland: de grootste parade van duurzame voertuigen ooit. 
Doe mee en maak van Friesland wereldnieuws!

Kom Blauwe Diesel tanken en deel je live foto met HetUitzendbureau.nl Heerenveen en maak kans op een BBQ-feestje voor 6 personen! 

Doe uw weekboodschappen op de fiets! Wij 

brengen ze bij je thuis met de 

cargo bike binnen een straal van 3 km. Op vrijdag 

tussen 16:00-18:00 en 

zaterdag tussen 11:00-13:00. 

* WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD

VERGEET JE NIET OP TE GEVEN VOOR DE MAALTIJD!UITERLIJK 4 JULIVOL = VOL

VERGEET JE NIET OP TE GEVEN VOOR DE MAALTIJD!UITERLIJK 11 JULIVOL=VOL

We doen ons uiterste best voor allerlei leuke en veilige activiteiten. Deelnemen aan activiteiten 
in en rond het hasker pompke is echter geheel voor eigen rekening en risico.
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HASKERPOMPKETANKEN VAN BLAUWE DIESEL
Blauwe Diesel wordt volledig geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Zo is deze 
diesel geheel fossielvrij en emissiearm. Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval- en reststoffen o.a. 
frituurvet en -olien. De grondstoffen gaan daarom niet ten koste van de voedselketen, maar hebben 
altijd eerst een voedseldoel gediend.

Blauwe Diesel is goedkoper dan je denkt. Bij It Hasker Pompke deze dagen 15 cent Freonnen-
korting waardoor we zelfs onder de adviesprijs van gewone Diesel komen (peiling 19 juni 2018).

In principe kan Blauwe Diesel zonder aanpassingen in elke diesel auto. Zit er nog wat diesel in je 
tank? Geen probleem je kunt het gewoon mengen. Officieel moet je auto vrijgegeven zijn voor HVO 
branstoffen maar nog niet iedere fabrikant heeft dit al gedaan. Bijv. Peugeot en Citroen wel. Ook de 
brandweer, Fryslan Lease en de Poiesz rijden allemaal deze twee weken op Blauwe Diesel.

Goedkoper dan je denkt

Brandstofcheck

Probeer gratis een elektrische BMWi of Peugeot. Iedereen met een rijbewijs mag ‘m 
proberen. Wil jij een ijsje eten in Lemmer, een boodschap doen in Sneek of je oma 
bezoeken in Appelscha? Of gewoon een keer een stukje rijden in een elektrische auto. 
Het kan! Je mag spontaan langskomen in It Pompke. Wil je reserveren stuur dan een 
mail wanneer en waarom je hem graag wilt gebruiken. Maximaal 4 uur.
 Of laat de auto staan! Probeer bij Haico Bouma een elektrische Cannodale mountain-
bike of skeelers. Een grotere boodschappentas? Leen de elektrische Urban Arrow Cargo 
Bike. Of neem een dag een elektrische batavus mee naar je werk. Je kan je fiets opladen bij 
het zonnepaneeloplaadpunt ontwikkelt door W. Minnesma.

Gratis elektrische auto of fiets proberen

NPO2 besteedt elke dag 8 
minuten zendtijd direct na Nieuwsuur 

aan de Elfwegentocht.

Smilde Foods plaatst een frituurvet 
inzamel ton. Kom allemaal je frituurvet 
inleveren. Maken wij er weer Blauwe 

Diesel van!

06 306 115 11 ithaskerpompke@
duurzaamoudehaske.frl

it hasker pompke


