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Cantatedienst in de Sixtuskerk
Op zondag 7 november zal een Cantatedienst worden gehouden
in de Sixtuskerk
Deze dienst begint om 15.00.
Voorganger ds. Evert Jan Hefting
Organist: Kees Steketee
In deze dienst zal de Cantate: “Mache dich, mein Geist, bereit”
BWV 115. Joh. Seb. Bach worden uitgevoerd.
Medewerking wordt verleend door Cantatecollectief “Ewiges Feur”
o.l.v. Geke Bruining.
Dit gezelschap bestaat uit een koor en orkest.
De solisten zijn:
Gera van der Hoek, sopraan
Marijke Beute, alt
Gijs Bos, tenor
Ben Brunt, bas
Uiteraard is er ook gemeentezang met liederen uit het Liedboek.
Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ter bestrijding
van de onkosten.

ACTIE

€4,-

INCL.
SAUS

STICHTING VOEDSELBANK ’DE HELPENDE HAND’
Als je financieel niet kunt rondkomen, kun je een beroep doen op de voedselbank. In de eerste plaats
voor voeding. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen zoeken naar een uitweg uit de problemen. Neem
gerust contact op:
·tel:
·e-mailadres:
·website:

06-20190121 of 06-10389396
helpendehandharlingen@hotmail.com
www.voedselbankdehelpendehand.nl

Extra aandacht gevraagd voor de voedselbank
Boodschappenlijst
• Houdbare producten:
- Zilvervliesrijst
- Macaroni / Spaghetti
- Droge mix voor Macaroni /
Spaghetti / Nasi
- Aardappelpuree
- Groenten in blik (geen glas)
- Soep in blik of pak (geen glas)
- Pannenkoek-meel / compleet
- Maggi / Mayonaise
• Koeken: Bijvoorbeeld Jodekoeken/
Ontbijtkoek / Stroopwafels

• Broodbeleg:
- Jam / Pindakaas /
Appelstroop /Chocopasta
- Suiker/ Stroop
- Thee / Koffiefilters / Koffie
- Douwe Egberts, DE-spaarpunten
(hiermee wordt koffie verkregen)
• Toiletartikelen:
- Tandpasta / Handzeep /
Haarshampoo
- Afwasmiddel (klein)
- Toiletpapier

Heeft uw supermarkt een actie van bijvoorbeeld een 2e artikel gratis
denk ook dan eens aan de voedselbank!
Inleveradressen:
Sexbierum Bij de ingang van de Sixtuskerk staat iedere zondag een oranje bak om spullen in te
deponeren. Extra openingstijd woensdag 3 november tijdens dankstond. Tevens is er dan een
extra collecte voor de voedselbank.
Bij de Terskflier gebouwen staat altijd een oranje bak, open tijdens activiteiten.
Oosterbierum: Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2, is de garage of schuur altijd open voor
boodschappen. Woensdag 10 november is er in It Mienskar een vesperdienst met aansluitend
gemeenteavond. De extra collecte tijdens de vesper is voor de voedselbank.
Aanvang vesper is 19.30 uur.
Wilt u de deur niet uit en wel meehelpen? Uw gift is welkom
via de bank NL13 RABO 0123148111
t.n.v. ’De helpende hand” te Harlingen.
Hartelijk dank namens de gezamenlijke Diaconieën
Van de Protestantse Gemeenten in de Um-dorpen.

Geef je op , als je durft!!

We organiseren de FrightNight voor alle dappere mensen van 12 -99
jaar!!
We starten vanaf 19.00 uur in It Waed in groepjes van ongeveer 10
personen. De tocht zal onder leiding van een gids worden gelopen. Je
kunt je individueel, samen of per groep opgeven.
Kosten: € 5,00 pp.
Opgeven is mogelijk t/m 16 november 2021, vol = vol.
Na afloop kun je gezellig napraten in de Soos met DJ Jouke.
Deelname is op eigen risico! De opbrengst is voor ons nieuwe MFA.
Geef je op als je durft: https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Werkgroep MFA

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

AVC smikkeltas
Tas gevuld met reepkoek, cake, suikerbrood en chocolade

voor
slechts

smikkel
tas

€10,(link op onze
) of door het formulier uit de um-krant +

BestelleN kan tot zondag 7-11 19:00 uur via de avc webshop
website of de qr code hieronder

bedrag in te leveren in de box bij Coop sexbierum. op vrijdag 12-11 wordt de
tas tussen 18:00 en 19:30 thuisbezorgd in alleen Sexbierum, Pietersbierum,
Wijnaldum en oosterbierum. andere plaatsen in overleg

Bestelformulier AVC smikkeltas
Naam:……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………
Ik bestel
o
o
o
o

1x AVC smikkeltas (€10,-)
2x AVC smikkeltas (€20,-)
3x AVC smikkeltas (€30,-)
4x AVC smikkeltas (€40,-)

Knip het formulier uit en stop deze in een envelop met het te betalen bedrag,
lever deze in bij Coop Sexbierum (in de inleverbox).
Bestellen voor zondag 7 november, de tassen worden vrijdagavond 12
november bezorgd op het aangegeven adres, dus zorg dat er iemand thuis is!

De smikkeltassen worden alleen bezorgd in Sexbierum, Pietersbierum,
Wijnaldum en Oosterbierum!

HCR de Harmonie is op zoek naar iemand
die ons kan ondersteunen
in de ochtenduren en weekenden
voor het ontbijt en schoonmaakwerkzaamheden.
Voor info kunt u mailen naar
info@hcrdeharmonie.nl
of telefoon nummer 0517591476

Café De Harmonie

Kade 1 - Sexbierum - Tel. 591476 - www.hcrdeharmonie.nl

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

Kerstpakkettenactie
						0517-0518
Ook dit jaar gaan wij, Helene Hommema-Omlo,
Esperanza v/d Laar, Ramona v/d Meulen en Suus Nijdam
Kerst- & Oudejaarspakketten maken.
Hierbij hebben wij natuurlijk jullie hulp ook weer nodig, om weer
veel mensen, die het financieel niet breed hebben,
blij te maken met een goed gevuld pakket.
Wij zoeken houdbare producten.
Denk bijvoorbeeld aan:
Koffie, thee, koffiemelk, suiker, pasta, macaroni, rijst, saus, soep,
drinken (bv limonade of pakken drinken) zoutjes/nootjes, koek,
afbakbroodjes, (kerst)chocolade, (kerst)brood, houdbaar beleg,
fruit in blik en snoepgoed.
Heeft u iets liggen in uw voorraadkast?,
of wilt u al boodschappen verzamelen?
Contact: pakkettenactie@gmail.com
Wij willen jullie alvast hartelijk danken voor het lezen.
Ophalen is geen probleem. Stuur ons gerust een e-mail.
Ook mag het worden ingeleverd bij De Kopieerwinkel in Franeker
Wilt u liever een geldbedrag doneren?
Dat kan op IBAN: NL59 KNAB 0259 7334 15 t.n.v. pakkettenactie

Nu de dagen korten en de temperaturen onderuit
schieten wordt het weer tijd om de lidmaatschap
penningen te innen voor onze prachtige en gezellige
ijsclub Meinnoar Ien Sexbierum-Pietersbierum.
Binnenkort kunt u de charmes van onze club weer
aan de deur verwachten.
Voor maar € 5,00 (waar zie je dat nog !!) is uw gezin al lid van deze
enerverende vereniging, als je 16 jaar of ouder bent dien jezelf lid te
worden. Als je NA 15 December besluit om nog even snel lid te worden
omdat er ijs ligt, kan ook, alleen dan kost het € 10,00.
Uiteraard mag je als lid ook een balletje komen rollen bij
de Boulesjitters.
Mocht u verhuisd zijn of lid willen worden geef dit dan z.s.m. door aan
onze penningmeesteres .

IJSCLUB MEIINOAR IEN
SEXBIERUM-PIETERSBIERUM
Vrijdagavond
Aanvang
Plaats

: 19 November a.s.
: 20:00 uur
: Kantine ijsbaan

AGENDA
1 : OPENING
2 : MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN
3 : VERSLAG SECRETARIS
A : NOTULEN VORIGE VERGADERING
B : JAARVERSLAG
4 : VERSLAG PENNINGMEESTERES
5 : VERSLAG KASCOMMISSIE van de heren A. Mulder
en Henk Jellema,aftredend.
6 : BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE
7 : PAUZE MET UITERAARD GRANDIOZE VERLOTING
8 : VERSLAG JEUX DE BOULES
9 : BESTUURSVERKIEZING : HEIN FRIETEMA,
SJONNIE BERGSMA, HANS BOSCHMA
ALLEN AFTREDEND EN HERKIESBAAR
TEGENKANDIDATEN KUNNEN ZICH EEN HALF UUR VOOR HET
BEGIN VAN DE VERGADERING MELDEN BIJ HET BESTUUR.
10 : RONDVRAAG
11 : SLUITING

Kerstworkshop
Zin in een leuke avond om in de kerstsfeer te komen? Dat kan!
De activiteitencommissie van het MFA organiseert een workshop
waarin je een te gekke kerstcreatie gaat maken. Denk je nu; maar ik
ben helemaal niet creatief?! Dat hoeft ook niet persé; wij zorgen
ervoor dat iedereen met een prachtig ontwerp naar huis gaat.
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Meenemen:

Donderdag 9 december om 19.30 uur
De Terskflier
€30,- per persoon
snoeischaar, tang om ijzerdraad mee te
knippen, overige leuke kerstspullen zijn ook
ook altijd welkom!

Deze avond word je volledig ontzorgd! Wij zorgen voor alle materialen
en uiteraard staat er koffie/thee met wat lekkers voor je klaar.
Geef je snel op via de webshop (max. 30 personen):
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop
Opgave is mogelijk t/m 2 december.

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Vooraankondiging - Kerstbomen verkoop MFA
3 t/m 11 december - kerkplein Sexbierum
----------------------------------------------------

Tevens alweer prachtige kerstpakketten in de webshop!

Lieve mensen,
Heel veel dank voor alle meeleven tijdens en na ons verblijf in het ziekenhuis.
Zoveel kaarten,bloemen en attenties. Het was geweldig!
Rienk en Vokie.

*** Afhankelijk van de coronamaatregelen ***
Dinsdag 9 november is er een BINGOMIDDAG met
mooie prijzen. U bent allen van harte welkom.
Aanvang: 14,30 uur.
Het Bestuur

De feestdagen komen er al weer aan.
Wilt u een mooi en origineel cadeau,
kijk dan eens op www.houtenpennen.nl.
Een bestelling duurt 5-7 werkdagen.

Nu tot 31 december
SHOWROOM OPRUIMING
1 gebruikte KUBOTA zero turn maaier Z122R
107 cm 23 pk 50draaiuren als nieuw €4500 incl.
1 nieuwe CASTEL GARDEN frontmaaier hydrostaat
95 cm nieuwprijs €4198 nu €3698
1 nieuwe RYOBI elektrische maaier
van €5396 voor €4896
Diverse loopmaaiers met 20% korting

Inwoners van Oosterbierum en Klooster-Lidlum
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen om de lege
flessenactie te doen slagen. U gaf en zamelde in voor ruim € 640.Namens de vluchtelingenkinderen in Griekenland: heel hartelijk dank!
Wij zijn verhuisd!
Ons nieuwe adres is: Ieslumbuorren 6
8862 CA Harlingen
Jaap en Liesbeth Goodijk en kinderen

WEEKENDAANBIEDING!
nov.
VRIJDAG 15 - ZATERDAG 26 - ZONDAG 37 OKT.

IN
IN HET
HET CAFETARIA
CAFETARIA

BOEREN BEREHAP

LOEMPIA
INCL.SAUS
INCL. SAUS
PP
O
O
=
=
P
OOP

4,50
3,50

HUISGEMAAKTE,
HUISGEMAAKTE, GOED
GOED GEVULDE
GEVULDE

5,50
5,50
PER LITER
LITER
PER
IN HET CAFÉ
17,50
SCHNITZEL
“DE KABELJAUW
HARMONIE” 16,50
GEBAKKEN
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
ERWTENSOEP
ERWTENSOEP

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE
OOK OM MEE TE NEMEN: € 15,50

OOK OM
MEEGRATIS
TE NEMEN:
€ 16,60
METGRATIS
TOETJE!
******MET
TOETJE!******

Café De Harmonie

Kade 1 - Sexbierum - Tel. 591476 - www.hcrdeharmonie.nl

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
VERKOOP
BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Voor
al uw tegen
benodigdheden
moet u bij PAND 28
zijn!
Alles
elk aannemelijk
bod!

We hebben meer
dankeuze
15 nette gebruikte
Ruime
elektrische
staanMET
vanaf
€ 495,00
GEBRUIKTfietsen
WITGOED
GARANTIE
Gratis
bezorgen
de UM-dorpen
Ook voor
verhuur en
vanaansluiten
elektrische ofingewone
fietsen
ben jedesgewenst
bij ons aan hetuw
juiste
adres
Wij voeren
oude
machine
Kinderfietsen, dameskosteloos
en heren fietsen,
af! elektrische fietsen!

DHL SERVICEPUNT

NajaarsbeurtHalen
fietsen slechts
€ uw
25,versturen van
pakket
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
gesmeerd
en behandeld
metVOOR
een vuilafstotend
middel.
IS
UW FIETS
KLAAR
DE WINTER?
Reparaties altijd in overleg met u!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
fiets wordt geheel nagekeken,
FietsUwreparatie:

gepoetst, gesmeerd en behandeld

‘s ochtends gebracht
de middag
klaar.
meteind
een van
vuilafstotend
middel.
Gratis haal en brengservice
in alle
Dit alles
voorUM-dorpen.
€ 25,Ook voor hetEventuele
onderhoud
van uw
elektrische
fietsde klant.
reparaties
altijd
in overleg met
brengservice
in de UM-dorpen.
bent u Gratis
bij onshaalaanenhet
juiste adres.

Pand 28

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen
de winkel.
waar het opvalt
datinhet
meevalt!

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

AGENDA VOOR DE UM-GEVING

NOVEMBER
3

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Ledenvergadering begrafenisver. “De Laatste Eer”

4

14.30 - 16.30 uur breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum

5

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Pier 21 “Wat Soesto”

7

Cantate dienst 15.00 uur Sixtuskerk Sexbierum

10 It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Gemeentebijeenkomst
10 Inpakavond Sinterklaasactie in It Waed 19:00 - 22:00 uur
11 Inpakavond Sinterklaasactie in It Waed 19:00 - 22:00 uur
11 It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Tryater “Vader en zoon”
12 Inpakavond Sinterklaasactie in It Waed 19:00 - 22:00 uur
18 It Mienskar Oosterbierum 10.00 uur Samen uit eten
18 14.30 - 16.30 uur breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum
19 It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Filmhuis
23 55+ Sexbierum-Pietersbierum Spelmiddag
25 It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles
27 Bijekoer Wijnaldum Avond jeu de Boules Aanmelden tot 20.00 uur of 06-50670566

LET OP:
Op de voorpagina staat de Cantatedienst
in de Sixtuskerk aangekondigd
voor zondag 7 oktober.
Dit moet uiteraard
zondag 7 november zijn!
Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 4 T/M ZATERDAG 6 NOV.

RB AMANDELSTAAF € 4,05
5 CROISSANTS € 3,85
SUIKERBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 5,05

Markiezen, uitvalschermen, knikarmschermen, screens,
rolluiken enz..perfect op maat gemaakt!
5 jaar garantie. Bel of kom eens langs bij: Multilogo Zonwering
Nij Toerenburg 9 St.Annaparochie Tel. 0518-400 380 www.multilogo.nl

Wij zoeken een winkelhulp
voor zaterdag en eventueel vakanties!!
Leeftijd 16 - 18 jaar.
Meer info in de winkel,
of mail naar s.hiemstra@slagerijhiemstra.nl

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. runder riblappen ............

6,95

Special:

Geldig
4 - 6 nov.

VERS UIT DE OVEN:
GEBRADEN KIPPENBOUTEN

LEKER SPEKKIE

4 stuks voor € 5,95

100 gram € 1,49

MAALTIJD V/D WEEK:
RUNDER STOOFPOT

voorgegaard speklapje met mager rookspek
en gemarineerd met kerrie-marinade

vlug klaar:

hachéburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. casselerrib ..................... 1,95
250 gr. gekookte worst ............... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

met krieltjes

300 gram € 3,49
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 7,25
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

