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UM-KRANT
Gezellig samen eten

De kookgroep staat weer graag voor u klaar om een
maaltijd te verzorgen.
Voor wie: Voor mensen die doorgaans alleen eten en
ook éénoudergezinnen zijn van harte
welkom.
Wanneer: Het is woensdag 6 oktober 2021 weer de
eerste keer. Het eten begint om 18.00 uur,
daarna elke eerste woensdag van de maand
gedurende dit seizoen
Waar:

In de Terskflier gebouwen,
Tsjerk Hiddesstrjitte 25-27 te Sexbierum

Kosten:

Naar draagkracht, er is een collectebusje

Opgeven: Voor 4 oktober bij: Jikke Bosma
tel: 06-19631463 Wees Welkom

ACTIE

€4,-

Sexbierum neemt afscheid van de Terskflier
OPEN DAG EN SLUITING
Vanaf 1 november a.s. worden de kerkdiensten van de
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum weer
in de monumentale Sixtuskerk gehouden. De restauratie
van de voorkerk en de consistorie is dan voltooid.
Dat betekent dat we dan afscheid nemen van de Terskflier als kerk. Dit afscheid
vindt plaats in een kerkdienst op zondag 31 oktober.
Op zaterdag 30 oktober houden we een open dag voor iedereen, die nog een
keer in de Terskflier wil kijken, even in de kerk wil zitten, even de sfeer proeven. Er worden beelden vertoond over de (geschiedenis van de) kerk.

U bent allen van harte welkom op deze open dag:

zaterdag 30 oktober van 10.00 – 17.00 uur
De koffie staat klaar
We willen ook een herinneringsboekje uitgeven. Misschien hebt u een (korte)
mooie herinnering een leuke anecdote, een dierbare gebeurtenis over de kerk,
die u met ons wilt delen. Die nemen we graag op in dit boekje.

U kunt uw bijdrage uiterlijk 10 oktober sturen naar: Evert Jan Hefting
(ejhefting@gmail.com)
Een bijdrage op papier is uiteraard ook welkom, deze ontvangen we graag in de
brievenbus van de pastorie: De Tsjerke-ekers 27
Wij kunnen ons voorstellen dat ook oud gemeenteleden/dorpsbewoners graag
gelegenheid willen hebben om de sfeer in Terskflier nog een keer te beleven of
afscheid willen nemen. Wij vragen u hierbij om in uw eigen kring deze familieleden of kennissen op de hoogte te brengen van deze datums.
We ontvangen graag uw bijdrage voor het boekje en hopen u te ontmoeten op
30 en/of 31 oktober.
Namens de commissie Afscheid Terskflier,
ds. Evert Jan Hefting

UITNODIGING
Algemene ledenvergadering 2021 - dinsdag 28 september

- VERGADERING GAAT DEFINITIEF DOOR Uitvaartvereniging De Laatste Eer organiseert een Algemene Ledenvergadering
en nodigt haar leden van harte uit voor deze vergadering (op 1,5 mtr.).

Datum:
Locatie:
Tijd:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

dinsdag 28 september 2021
dorpshuis “It Waed” te Sexbierum
20.00 uur

Opening
Notulen ALV 2019
Herdenken overleden leden 2019 en 2020
Financiën 2019 en 2020
Bestuursverkiezingen
a. Aftredend (2020) en niet herkiesbaar: Petra Gale-Dijkstra
b. Aftredend (2020) en herkiesbaar: Janke Goodijk-Terpstra
c. Aftredend (2021) en herkiesbaar: Tiny Plat-Tjallingii
d. Aftredend (2021) en herkiesbaar: Sicco Volbeda
e. Voorgestelde kandidaten (vacature 2019 en opvolger Petra)
* Siepy Wielenga-Mulder
* Dineke van der Land-Zaagsma
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor de ALV
Afscheid en welkom dragers
Kennis maken met onze 2e uitvaartverzorger – Sybren Klaas Visser
Rondvraag
Sluiting
En natuurlijk eten we na afloop de traditionele kroket
Namens het bestuur, secretaris:
Tiny Plat - dleer1878@gmail.com
www.uitvaartvereniging-delaatsteeer-sexbierum-pietersbierum.nl

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten,
bloemen en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst.
Ook namens mijn man en kinderen, groetjes Baukje Idsinga-Kobus
Te huur gevraagd: een schuur / loods / unit te gebruiken als stalling
en werkplaats voor onze camperbus en een youngtimer.
Voorkeur ca. 50 - 75 m2 in of om Sexbierum - Pietersbierum.
Jaap Wissmann 06 51 49 89 75 Jelle Jan Wissmann 06 45 888 117

Partij potkachels te koop
Vanaf 75 - euro per stuk
Ideaal voor in de schuur
Na 12.00 uur - 0630-618843

VOOR EEN DUURZAME UM-GEVING!
Nieuw!
Bij Zwartmachines.nl
100% elektrische
Nieuw! Ryobi zitmaaiers
Nieuw!
geen snaren, geen olie, weinig geluid.
2,5 uur looptijd en led verlichting.
prijzen vanaf €4460,- ex btw

Biljart en Klaverjas Vrienden Sexbierum gaat weer los!
We beginnen op dinsdag 5 oktober om 19.00 met prijskaarten. Daarna
spelen we iedere week tot en met 29 maart 2022. Tijdens het seizoen hebben
we 20 competitieavonden en klaverjassen we 5x
voor leuke prijzen. Tijdens de
competitieavonden kan je biljarten en/of klaverjassen. Bij het
klaverjassen wordt er om 19.00 uur lootjes getrokken om je maat te
bepalen. Kom je later, dan is het aanschuiven/indraaien.
Het lidmaatschap kost € 30,00. Wil je een ‘losse’ avond meedoen, of
gewoon eens kijken of het iets voor jou is? Dan betaal je € 2,50 per avond met een maximum van €
30,- per seizoen. Prijskaarten leden € 3,50, niet leden € 6,00.
We zien je graag op dinsdag 1 oktober om 19.00 in It Waed!!

Door de collectanten van het KWF
is het mooie bedrag van € 1154,38 opgehaald
Hartelijk bedankt!
Afdeling Sexbierum-Pietersbierum

HEB JE HERBRUIKBARE SPULLEN?

GEEF
MAAR
HIER
ESTAFETTE GEEFT ZE DOOR

INBRENG FRANEKER maandag t/m zaterdag
tussen 09.00 en 12.00 uur
IS GEOPEND:

KOM NAAR ÉÉN VAN DE TWEE
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
DORPSUITBREIDING OOSTERBIERUM

LET OP!

Corona-upda
te

INFORMATIEBIJE

E N KO M S T

EN

DONDERDAG 23 SEPTEMBER OF
MAANDAG 27 SEPTEMBER
it Mienskar - Buorren 27, Oosterierum
zaal open 19.45 uur, start programma 20.00 uur
Vanwege de nieuwe coronasituatie wordt de informatiebijeenkomst
over de dorpsuitbreiding van Oosterbierum gesplitst. We nodigen
u uit op donderdag 23 september of maandag 27 september.
We presenteren dan een plan voor een dorpsuitbreiding met
nieuwe woningen, water en meer groen waar álle inwoners van
gaan profiteren.

Burendag op de Kloostertuin

za

terd
Zaterdag zijn overal in Nederland mensen actief
25 sep ag
tembe
in hun buurt. Ook wij rekenen op uw hulp bij de
r
9
.
1
5
uur
volgende activiteiten:
1. Kloostertuin winterklaar maken
2. Speeltoestellen schoonmaken in de speeltuinen
3. Stamboomtafel ontdoen van de groene waas
Eten en drinken
Rond 9.15 uur is de koffie klaar. Om 12.15 uur is er soep en zijn er
broodjes (met dank aan Ype – It Mienskar). Geef een seintje als je
komt op 06-20647416 of info@kloostertuinoosterbierum.nl
Spontaan langskomen is ook prima.
Appelplukken op de Kloostertuin – zolang de voorraad strekt.
Vorig jaar brachten Dorpsbelang, Sint Joris Tsjerke en Kloostertuin een appeltaartpakket bij alle inwoners van Oosterbierum en
Klooster-Lidlum. Dit jaar mag u op herhaling, de ingrediënten haalt
u in de winkel en de appels plukt u zelf op de Kloostertuin.

Steun de tuin

Veel mensen genieten van Kloostertuin Oosterbierum
en halen er groente, fruit of bloemen. Onze tuin
draait volledig op vrijwilligers en kan een steuntje
in de rug goed gebruiken. Steun de Kloostertuin
met een gift. Met alle vrijwillige bijdragen kunnen
we de tuin onderhouden en behouden.
Maak uw bijdrage over via de QR-code
of doneer op onze bankrekening.

Stichting Kloostertuin Oosterbierum NL64 RABO 0301 8469 95

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 24 - ZATERDAG 25 - ZONDAG 26 SEPT.

IN HET CAFETARIA

XXL FRIKANDEL
SPECIAAL
IN HET CAFÉ

PLATE SPARERIBS

4,50

17,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE
OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

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

Bianca’s vis
AANBIEDING!!!
Familie zak KIBBELING met gratis saus voor maar 12,Kabeljauw LEKKERBEK 2 voor maar 9,Bestellen kan ook Tel 0629281462
Vrijdag 24 sept. bij de COOP Sexbierum
van 11.00 tot 18.30 uur

Tot dan! Bianca’s Vis
Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 23 T/M ZATERDAG 25 SEPT.

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
5 CROISSANTS € 3,85
KWARKBROOD € 2,35
SLAGROOM
MOKKAS CHNITT € 5,60

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. runder riblappen ............

6,45

Special:

KIPFILET TORINO

Malse kipfilet met pizzasaus, fijne kaas,
tomaatjes en een snufje peterselie

100 gram € 1,59

vlug klaar:

hachéburgers
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ........ 1,79
250 gr. gekookte worst ............... 2,95
VLEESWARENDUO:

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

Geldig
23 - 25 sept.

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 8,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

