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Informatieavond MFA
Donderdag 5 maart jl. is voor een
goed gevulde zaal van It Waed de
laatste stand van zaken van de
nieuwe MFA gepresenteerd.
Het Voorlopig Ontwerp is getoond en toegelicht. In dit Voorlopig
Ontwerp zijn de wensen van de beheerders It Waed en de Terksflier én
van de gebruikers vertaald. Inzage is gegeven in de begroting en hoe dit
gefinancierd moet worden. De Gemeente Waadhoeke stelt ruim 1,5
miljoen beschikbaar. Daarnaast zijn nog subsidies nodig en de bijdrage
van onze dorpen is ingezet op € 150.000. Deze bijdrage kan bestaan uit
geld (donaties) en in zelfwerkzaamheid.
Zoals bekend wordt al volop gewerkt door een groot aantal vrijwilligers.
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen en insteken van
reclamefolders. Hiervoor is in It Waed een Folderfabriek ingericht, u zag
dit misschien al in “Hea” bij Omrop Friesland. Tevens worden nog
werkzaamheden in Franeker verricht. Dit betreft veelal ompakwerk.
Prachtig om te zien hoe velen op deze wijze de schouders onder ons
MFA zetten.
In de maanden januari en februari is met deze werkzaamheden een
bedrage van € 3.775 opgebracht. Daarnaast is nog € 2.775 aan donaties
ontvangen op bankrekening NL 11 RABO 0326940588.
Wij houden u op de hoogte.
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

NOG EVEN!

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

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

Het mooieRuime
weerkeuze
komt eraan!
GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE
Tijd
om uw tuin
weer gereed
te maken!

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
deze
week weer volop
potgrond,
WijVanaf
voeren
desgewenst
uw oude
machine
bemeste tuinaarde en tuinartikelen verkrijgbaar.
kosteloos af!

Veilingverse violen en primula’s tegen scherpe prijzen

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket
Uw fiets klaar
voor het seizoen!

Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
Dit alles voor
25,WIJ €
VERZORGEN
DE WINTERBEURT!

Eventuele reparaties altijd in overleg
met
de klant.
Uw fiets
wordt
geheel nagekeken,
GRATIS haal- en brengservicegepoetst,
in de UM-dorpen.
gesmeerd en behandeld
Voor een afspraak kunt u bellenmet
06 een
135 513
20
vuilafstotend
middel.
of langskomen in de winkel.

Dit alles voor € 25,-

Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

Vakkundige Computer reparatie
en computer benodigdheden
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de tennisvereniging WESP, welke gehouden zal worden op:
Datum
Aanvang
Locatie

: woensdag 18 maart
: 20.00 uur
: tenniskantine TV WESP

AGENDA
1. Opening
2. Notulen Algemene ledenvergadering 4 maart 2019
De notulen van de Algemene ledenvergadering 4 maart 2019 zijn te vinden op de www.tvwesp.nl

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Als TV WESP zijn we benaderd met de vraag of we ook mogelijkheden zien om het nieuwe MFA financieel te
ondersteunen. Het bestuur denkt erover om eventueel de opbrengst van de kledingcontainer
ten goede te laten komen aan het nieuwe MFA. Wat is uw mening hier in?

4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
(financiële stukken worden uitgereikt tijdens de vergadering)

6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw kascommissielid
8. Vaststellen contributie en kantine prijzen
9. Pauze
10. Bestuur/ TC mutaties
11. Rondvraag
12. Sluiting
Met vriendelijke groeten,
Bestuur TV WESP

Vrijdag 20 maart

Klaverjassen 19:30 | Sjoelen 20:00

Klaverjassen
& Sjoelen
Inleg: € 3,-

Opgave bij Dick Visbeek: 06-53617264

Marjoleins Bloemen

Heeft u zin in een creatieve en een gezellige middag
met vrienden, familie of collega’s?
We houden dit jaar weer een leuke paasworkshop
met leuke frisse voorjaars kleuren.
Met je eigen gemaakte paas bloemstuk haal je je het voorjaar in huis.
De datums zijn:
Woensdag 1 april om 14.00 uur en 19.30 uur.
Donderdag 2 april om 19.30 uur.
Vrijdag 3 april om 14.00 uur.
Dinsdag 7 april om 19.30 uur.
Woensdag 8 april om 14.00 uur.
De kosten zijn 22,50 inclusief materiaal, koffie, thee en wat lekkers
Als het u leuk lijkt om mee te doen, dan kunt u zich opgeven op het telefoonnummer: 06-83665557 of mailen naar: info@marjoleinsbloemen.nl
opgeven kan voor zaterdag 28 maart
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

Dinsdag 17 maart een avond met dominee U. Tjallingii.
Lezing Hebreeuwse wortels van de Psalmen in it Frysk.
Aanvang 19.45 uur in de Terskflier. Tsjerkhiddstrjitte 25-27
Organisatie werkgroep Kerk en Israël
van de Protestantse Gemeente Sexbierum Pietersbierum
Zaterdag 14 maart wordt het oud papier
opgehaald door p.c.b.s. de Skeakel.
Vanaf 8.30 uur kunt u het papier aan de
weg zetten. Een aantal ouders zullen dit
papier bij u ophalen.

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 13 T/M ZONDAG 15 MAART
In het cafetaria

GEZINSZAK PATAT
+ 4 FRIKANDELLEN
OF 4 KROKETTEN
SNERT: PER LITER
		
2E LITER

13,5,00
4,50

14,50
PLATE KIPSCHNITZEL HAWAÏ
In het café

met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 13,50 ***

Café De Harmonie

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

ZWARTMACHINES.NL
Tuin en park machines
Voor particulier en professional
Het maaiwerk is weer gedaan dus bel 06-15567031
of mail naar info@zwartmachines.nl voor het onderhoud
van uw tuinmachines ook maairobots en accumachines

Altijd gratis halen en brengen
Omdat de nieuwe E10 brandstof beperkt houdbaar is
en alkylaat brandstof beter is voor mens, machine en milieu
is dit deze winterperiode in de aanbieding:
Bij elke aangeboden machine voor onderhoud
betaalt u voor 5 ltr 4 takt brandstof geen € 18,- maar € 12,voor 2 takt geen € 20,- maar slechts € 14,-

Winteraanbieding:
gebruikte zitmaaier HONDA 2216 hydrostaat € 1750,-

Beste inwoners van Sexbierum en Pietersbierum,
In de komende weken zal het donateursgeld van € 5,00 ten behoeve van
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum weer bij u worden
opgehaald. Hiervoor kunt u een bestuurslid / vrijwilliger van Stichting Oranje
Nationaal Sexbierum-Pietersbierum aan uw deur verwachten.
Nieuwe donateurs vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden bij onze penningmeester Sicco Volbeda doormiddel van het sturen van een e-mail naar: penningmeester.oranjenationaal@gmail.com
De aanmelding kan ook plaatsvinden bij één van onze bestuursleden / vrijwilligers aan uw deur. Tot 18 jaar mag er op het donateurschap van de ouders onze
evenementen bezocht worden.
In verband met de AVG wetgeving zullen wij in het kader van de aanmelding als
nieuwe donateur de volgende persoonsgegevens verwerken in ons donateursbestand: voor- en achternaam en de adresgegevens. Wij verzoeken de nieuwe
donateurs deze gegevens bij de aanmelding door te geven.
Het bestuur van Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
MAART
14

Inzameling oud papier Sexbierum=Pietersbierum door De Skeakel

14

14.30 uur AVC 1 - QVC 1

17

Lezing Hebreeuwse wortels van de Psalmen in it Frysk ds U. Tjallingii 19.45 uur Terskflier

18

Algemene ledenvergadering TV WESP aanvang 20.00 uur tenniskantine TV WESP

18

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

19

van 14.30 tot 16.30 breicafe in HCR De Harmonie te Sexbierum

20

19.30 uur AVC Klaverjassen in de kantine

20

20.00 uur AVC Sjoelen in de kantine

21

14.30 uur AVC 1 - Delfstrahuizen 1

25

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

28

14.30 uur AVC VR1 - ST Berlikum/Minnertsga/St.Jacob VR1

30

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Algemene ledenvergadering De Laatste Eer

OPEN OP AFSPRAAK

Dietie Popken

exclusieve zijdebloemen

klassieke boeketten
ook in opdracht
bruidswerk
bloemwerk en kransen
rouwarrangementen
voor bedrijf en particulier

Alde Buorren 12
Nije Buorren 21
8855 HP Sexbierum
Tel: 0517-390184

dietiepopken@kpnmail.nl
www.dietiepopken.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 12 - ZATERDAG 14 MAART

10 PENCE’S € 8,80
KWARKBROOD € 2,30
5 CROISSANTS € 3,50
AARDBEI
KWARKTAARTJE € 4,90

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

BEDRIJFSKLEDING
De Kopieerwinkel
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
7,95
500 gr. Indische kipreepjes ........ 5,95
500 gr. malse bieflappen ...........

Special:

BACON BOMBS

smakelijke spies van HOH gehaktballetjes
verpakt in lekker bacon spek!

iedere 4e gratis!!

VLUGKLAAR:
bretonse schijven
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............ 2,19
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham, samen voor € 2,90

Geldig
12 - 14 maart

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE
met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:
dinsdag: Aeolusburgers,
5 halen, 4 betalen!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

