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INTOCHT SINTERKLAAS IN SEXBIERUM/PIETERSBIERUM
20 november 2021
De Sint en zijn Pieten komen weer naar Sexbierum!
De aankomst zal rond 12.30 uur bij café de Harmonie in ons dorp.
Vervolgens zullen we achter het muziekkorps aan een route door het dorp lopen.
Aan het einde van de wandelroute zijn de kinderen en ouders welkom in het
dorpshuis.
Om alles volgens de huidige regels te laten verlopen vragen we jullie
medewerking. Iedereen vanaf 13 jaar zal een coronatoegangsbewijs moeten
kunnen tonen voor het betreden van het dorpshuis.
Tot 20 november!
De Sint en zijn Pieten

ACTIE

€4,-

Gelegenheid om dierbaren te gedenken
Gelegenheid om dierbaren te gedenken
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We doen dat ter herinnering aan geliefden, die we zijn verloren.

Zondag 21 november zal in de gedachtenisdienst geen gelegenheid zijn om een lichtje aan te
steken, dit heeft te maken met de coronaregels.
Wel wordt er tijdens deze dienst aandacht besteed aan deze lichtjes.

De dienst op 21 november is alleen toegankelijk voor familieleden van gemeenteleden die in
het afgelopen jaar zijn overleden. Dit heeft te maken met het aantal bezoekers in de kerk,
welke zijn toegestaan met het oog op de geldende coronaregels. Desgewenst kunnen
gemeenteleden en overige belangstellenden deze dienst volgen via
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Sint Maarten Oosterbierum
Net als vorige jaar lopen de kinderen uit Oosterbierum
op eigen gelegenheid Sint Maarten.
Er is dan ook geen collecte aan verbonden.

=
=

Drumfanfares – Samenwerking – Drumfanfares
Drumfanfares – Samenwerking – Drumfanfares

Wij hebben groot NIEUWS!
Wij hebben groot NIEUWS!

=
=
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5 MAANDEN GEBRUIKT KLEUR: TAUPE
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zijn.te spreken. Ze gaat ons meenemen langs de elfsteden op
de fiets. De Elfstedentocht op de Fiets is een prachtige beamerpresentatie, met vertelling en muziek
waarbij de aanwezigen 240 kilometer fietsen met prachtig zomerweer. Fryslân is een prachtige
provincie en dat kunt u tijdens deze fietstocht zien: open landschap, coulisselandschappen, meren,
dijken, dorpen en steden. We zullen een prachtige ochtend beleven, dus twijfel niet om te komen.
De fotobeelden zullen zeer herkenbaar zijn.

Pontje bij Wyns
Datum: 18-11-2021
Plaats: it Mienskar te Oosterbierum

Pontje bij Wyns

bij Wyns
Tijd: 10:00 met start koffie, 2 x 35Pontje
minuten
presentatie, borreltje, rond 12:15 warme maaltijd en
eindigen met koffie.
Datum: 18-11-2021
Kosten: € 8,50 exclusief borreltje
Plaats: it Mienskar te Oosterbierum
Opgave bij Ype Bonnema (0518-481956) Petra Andriesen (0613423094) of Frouke vd Zee
Tijd: 10:00 met start koffie, 2 x 35 minuten presentatie, borreltje, rond 12:15 warme maaltijd en
(0517-850717)
eindigen
met koffie.
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Namens
Ype, Frouke en Petra
(0517-850717)

Kosten: € 8,50 exclusief borreltje

We hopen weer op een mooie opkomst.

Opgave bij Ype Bonnema (0518-481956) Petra Andriesen (0613423

Tot 18 november

Namens Ype, Frouke en Petra

(0517-850717)

Hierbij nodigen wij u uit voor de

Ledenvergadering
Op 18 november 2021 in dorpshuis’t Waed. Aanvang 19.30 uur.
Noteer alvast in uw agenda:
29 januari 2022, dan spelen wij voor u
“Ai Ai Ai Caramba” Een Komedie.
De corona maatregelen worden gehandhaafd.

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

Hierbij willen wij alle klanten bedanken
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Rintje en Siepie de Vries
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dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten volop in en uit, in een ontspannen sfeer.
dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten volop in en uit, in een ontspannen sfeer.
Het leek wel één grote reünie. Nog één keer kwamen mensen hun verhalen
Het
leek hoe
wel dit
ééngebouw
grote reünie.
één keerzalkwamen
mensen
hunmomenten
verhalen
delen:
in hun Nog
herinnering
voortleven.
Intense
delen:
hoe
dit gebouw
hun
herinnering
Intense
waarin
mensen
elkaarinhet
jawoord
gaven,zal
devoortleven.
saamhorigheid
van momenten
het samen
waarin
mensen
elkaar
het
jawoord
gaven,
de
saamhorigheid
van
het samen
zingen in een volle kerk. De angst in oorlogstijd en het vluchten achter
de
zingen
in eentijdens
volle kerk.
De angst
in de
oorlogstijd
en het
vluchten
de en
preekstoel
een dienst.
En…
ondeugende
streken
van achter
domineespreekstoel
tijdens die
eenhier
dienst.
strekenverhalen
van domineesen
kosterskinderen
kindEn…
aan de
huisondeugende
waren. Bijzondere
die zoveel
kosterskinderen
die hier kind
aan huisblijdschap
waren. Bijzondere
verhalen die zoveel
oproepen: melancholie
en verdriet,
en dankbaarheid.
oproepen:
melancholie enkerkdienst
verdriet, blijdschap
In een indrukwekkende
op zondag en
31 dankbaarheid.
oktober was het officiële
Tot op de kreake
zat het op
volzondag
met mensen,
ook thuis
velen
Inafscheid.
een indrukwekkende
kerkdienst
31 oktober
was waren
het officiële
erbij viaTot
de streaming.
Voor
laatste
keer
hier samen
zingen,
bidden
en
afscheid.
op de kreake
zatde
het
vol met
mensen,
ook thuis
waren
velen
danken,
luisteren
naar
muziek
en
woord.
In
een
ritueel
van
uitdragen
van
erbij via de streaming. Voor de laatste keer hier samen zingen, bidden en de
symbolen
van gemeentezijn
avondmaal
en
danken,
luisteren
naar muziek(paaskaars,
en woord. bijbel,
In een attributen
ritueel vanvan
uitdragen
van de
doop,
en
meer)
namen
we
afscheid
van
de
Terskflier
als
kerkgebouw.
Toen
symbolen van gemeentezijn (paaskaars, bijbel, attributen van avondmaal en
iedereen
buiten
stond,we
draaide
de koster
deur opals
slot.
doop,
en meer)
namen
afscheid
van dede
Terskflier
kerkgebouw. Toen
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is nog aan te vragen op boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl

P.S. het boekje ‘Afscheid van een kerkgebouw’
is nog aan te vragen op boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl

Unieke kerstgeschenken!
- opbrengst voor ons MFA -

Na het succes van vorig jaar, verkoopt het MFA ook dit jaar weer unieke
kerstpakketten. Er zijn 2 varianten verkrijgbaar:
- het basispakket á € 35,- het insectenhotel á €45,Beide pakketten bevatten een ruime hoeveelheid (voedings)producten en de
verpakking van beide pakketten is duurzaam en herbruikbaar.
In onze webshop kunt u de inhoud van de pakketten bekijken en direct uw
bestelling plaatsen: https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Wij dragen zorg voor een tijdige bezorging, eventuele wensen kunt u bij de
bestelling kenbaar maken.
De pakketten worden door vrijwilligers samengesteld, OP=OP.
Bestellen kan t/m dinsdag 14 december!
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Vooraankondiging - Kerstbomen verkoop MFA
3 t/m 11 december - kerkplein Sexbierum
In overleg met Pand28, verkoopt het MFA
dit jaar de kerstbomen in Sexbierum

1 november is de dag....
Aanstaande donderdag mogen de kindjes tijdens Sint Maarten weer langs de
deuren met hun lampionnen en komen ze de leukste liedjes voor u zingen.
Een beetje “extra” gezelligheid in deze tijd...
Zijn de kinderen bij jou welkom om een liedje te zingen en heb jij als bedankje iets lekkers voor ze klaar liggen? Laat dan via een appje 06-23421981 of
berichtje op de Jan baron van Echtenstrjitte 2 weten dat ze bij jou welkom zijn.
Graag uiterlijk woensdag 10-11-2021. Er wordt dan een kaart gemaakt met een
overzicht waar de kindjes in Sexbierum en Pietersbierum welkom zijn. Zo wordt
er (hopelijk) niet aangeklopt bij degene die niet wil opendoen en hebben de
kinderen minder teleurstellingen. En is er natuurlijk een goed overzicht waar de
kinderen kunnen lopen.
Doe je mee? Zet jij dan ook een lichtje bij de voordeur?

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

Marjoleins Bloemen
Nog een paar weken en dan is het zover, de kerst is begonnen.
We zijn nu druk bezig met het voorbereiden voor zaterdag
11 december 2021, dan organiseren we een mini-kerstmarkt
van 10.00 tot 16.00 uur. Wat hebben we allemaal?
Vilten producten, workshop tasjes, mooie kerstbomen in verschillende
soorten en maten, en leuke kerststukjes. Kom gezellig langs onder een
genot van kerstmuziek, chocolademelk en glühwein.

Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

WEEKENDAANBIEDING!
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HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE
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PER LITER
PER LITER

IN HET CAFÉ
IN HET
CAFÉ
PLATE
SPARERIBS

17,50
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
GEBAKKEN
OOK OM MEE TEKABELJAUW
NEMEN: € 16,50

MET GEBAKKEN
OF FRIET,
*** AARDAPPELEN
MET GRATIS TOETJE!
*** EN SALADE

OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60
*** MET GRATIS 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

Praktijk Puur Mens in Franeker,
schoonheidsverzorging en massages
100 % natuurlijke producten van Weleda

Weleda ontspanningsmassage nu met 10 % korting!

De actie is geldig tot eind november.
www.praktijkpuurmens.nl  praktijkpuurmens@gmail.com  tel. 0611054662

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
NOVEMBER
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 Ledenvergadering IJsclub Meiinoar Ien 20.00 uur Kantine ijsbaan Sexbierum
19 It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Filmhuis
20 FrightNight Start vanaf 19.00 uur It Waed Sexbierum. mfasexbierumpietersbierum.nl/webshop
23 55+ Sexbierum-Pietersbierum Spelmiddag
25 It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles
26 Terskfliertsjerke Sexbierum 19.00-22.00 uur Verhalenavond
27 Bijekoer Wijnaldum Avond jeu de Boules Aanmelden tot 20.00 uur of 06-50670566

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 11 T/M ZATERDAG 13 NOV.

SPECULAASSTAAF € 4,45
BOERENCAKE € 2,90
KWARKBROOD € 2,35
4 BANANENSOEZEN € 6,05

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

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. malse bieflappen ...........

8,45

Special:

LEKKER SPEKKIE

voorgegaard speklapje met mager rookspek
en gemarineerd met kerrie-marinade

100 gram € 1,49

vlug klaar:

kerrieschijven

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ........ 1,89
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers achterham +
100 gr. gebraden gehakt,
samen voor € 3,20

Geldig
11 - 13 nov.

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 8,95

GEBRADEN SUCADELAPJES
met jus, alleen even opwarmen

100 gram € 1,89
VOLGENDE WEEK:

dinsdag:
magere varkenslappen 750 gr. € 5,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

