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Beste dorpsbewoners,
Op zaterdag 27 november wordt het oud papier
’s morgens weer opgehaald door ouders van het
kindcentrum De Skeakel. Wilt u zo vriendelijk zijn om
het papier op tijd bij de weg te zetten.
Waarvoor onze hartelijke dank!

Verhalen avond
Taal fan myn hert!
			26-11-2021
				in heel Fryslân
Ook jij hebt een verhaal.
Plaats: 		
Tijd: 		
Vertellers:
			

Terskflier Sexbierum
vanaf 20.00 uur
Marjan Hoexum: Taal van de Dokter
Auke J. Swart: Hoe it Boerenhert foartgong en de Dilemma

ACTIE

OP=OP

€2,49

Opruimwerkzaamheden zoutput
Geachte omwonende,
Zoals u vast al gemerkt hebt is er een boortoren opgesteld op de zoutwinlocatie
“Barradeel”.
Deze boortoren is opgebouwd om een van de zoutputten te kunnen afsluiten.
De boortoren gaat de buizen afdichten en deels verwijderen zodat de zoutput
volledig veilig achtergelaten kan worden en dat er niets meer mee kan gebeuren.
Het is de bedoeling dat er vanaf vrijdag 19 november ook tijdens de nacht
gewerkt wordt.
Hiervoor staan er grote lichtmasten opgesteld die nodig zijn om veilig te kunnen
werken. Ook kan er lichte geluidsoverlast ontstaan. We proberen de overlast tot
een minimum te beperken.
Als het project volgens planning verloopt dan zijn de activiteiten eind december
afgerond. Een kleine uitloop tot in begin januari is mogelijk, maar daar gaan we
vooralsnog niet vanuit.
Op de locatie Barradeel zijn in het verleden 3 putten geboord. Geen van deze
putten is nog in productie. Enkele jaren geleden is één van die putten al
afgesloten. Nu werken we aan de tweede. Ergens in 2023 – 2024 verwachten
we de laatste put af te sluiten. Nabij Tzummarum ligt de zoutwinlocatie Bethanië.
Hier is destijds één put geboord, welke nog een klein beetje zout produceert.
Deze productie stopt eind van dit jaar.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Dat kan
bijvoorbeeld door een email te sturen naar info@esco-salt.com Wanneer u daar
uw vraag en telefoonnummer achter laat, bellen wij u graag terug.
Met vriendelijk groet,
Bart Hendriks

Beste dorpsbewoners van Sexbierum en Pietersbierum,
De afgelopen jaren viel er in onze dorpen eind november een
adventskalender in alle brievenbussen.
We hebben deze adventskalender altijd met veel plezier en
enthousiasme samengesteld.
Helaas is het om verschillende redenen (persoonlijk en financieel)
dit jaar niet gelukt.
Wel willen we alle dorpsbewoners een hele goede advents- en
kersttijd toewensen!
——- de mooiste tijd van het jaar
is tijd met elkaar ————
De adventskalender-werkgroep,
Tiny, Olga, Annemieke, Loziena en Joke

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

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

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

Beste mensen.
Onze welgemeende dank voor de hartelijke en meelevende woorden die wij van u mochten
ontvangen via kaarten en telefoontjes na het overlijden van onze lieve zus en schoonzus

Gepke Pols

Het was hartverwarmend. Hein en Anneke Pols

Kerstbomen
Sexbierum
Vrijdag 3 t/m zaterdag 11 december
Kerkplein (Tsj. Hiddesstrjitte) Sexbierum
Gratis bezorging in Sexbierum en Pietersbierum
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG
26 NOVEMBER,
VRIJDAG 1 - ZATERDAG
2 - ZONDAG 3 OKT.
ZATERDAG
NOVEMBER
IN HET 27
CAFETARIA
EN ZONDAG 28 NOVEMBER
LOEMPIA INCL.SAUS 3,50

ZIJN WIJ WEGENS OMSTANDIGHEDEN
P

O
OP=

HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE

ERWTENSOEP
GESLOTEN!

5,50

PER LITER

IN HET
Maandag
29CAFÉ
november 17,50
GEBAKKEN
KABELJAUW
zijn
we weer vanaf
16.00 uur
MET GEBAKKEN
AARDAPPELEN
OF FRIET, EN SALADE
voor
u geopend.

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

Café De Harmonie

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

Laat na het overlijden van een dierbare de kostbare herinneringen
aan deze persoon vastleggen in een mooi gedenkboekje.
Het biedt troost!
Vraag vrijblijvend informatie aan bij De Kopieerwinkel
tel. 06-490 173 75 of info@kopieerwinkel.com

Ik ben
geen 40,
maar 18 met
22 jaar
ervaring
John 40 jaar

27 november

Lichtjesroute & speurtocht in Sexbierum-Pietersbierum
Vele activiteiten gaan niet door maar de lichtjesroute gaat door!!
Versier jullie straat, de huizen en/of tuinen met lichtjes/lampjes en zet
Sexbierum-Pietersbierum in het licht.
Doet jullie buurt/ buurtvereniging mee? Vul dan
onderstaande strookje in en lever deze voor
4 december in bij Adelenstraat 35
De mooiste, origineelste straat maakt kans op een
leuke prijs!
Genieten van alle verlichte straten? Doe dan op
18 dec. vanaf 17.00 uur mee aan de lichtjesspeurtocht in winterse sferen.
Leuk voor jong en pittig voor oud. Meer informatie hierover volgt.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum
P.s. om het kerstsfeertje ook in aanloop naar en tijdens de kerstdagen vast te houden
willen we jullie vragen om de lichtjes tot na de kerstdagen te laten hangen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wij doen mee aan de ‘lichtjesroute’ op 18 december!
Straatnaam: ………………………………………………………………………
De lezing van Oud Baradeel over”De Patatfabriek” in It Mienskar te
Oosterbierum gaat i.v.m. de onlangs afgekondigde coronamaatrelgelen
Contactpersoon:
………………………………………………………………………………
niet
door.

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.

KLEURPLAAT

HIPPE ZWIK
Woonaccessoires, handtassen, wintersjaals,
ansichtkaarten, kaarsen en hippe kadootjes
GEOPEND OP ZATERDAG 27 NOVEMBER
Van 10.00 uur tot 16.00 uur (pinnen is mogelijk)
Sjoerd Draijerstrjitte 37
Tzummarum
WWW.HIPPEZWIK.NL

26 november

BLACK FRIDAY DEAL!!!!
2 lekkerbekjes van kabeljauw voor maar € 8.50.
Familie zak kibbeling met gratis saus voor maar €12.Tel 0629281462

a.s. vrijdag staan
we bij de COOP Sexbierum

Tot dan! Bianca’s Vis

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

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
It Waed
€30,- per persoon
snoeischaar, tang om ijzerdraad mee te knippen,
overige leuke kerstspullen zijn ook altijd welkom!
#Scannen bij aanvang 😊😊

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 op via de webshop (nog ruimte voor 15 personen):
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop
Opgave is mogelijk t/m 2 december.

Wil je deze prachtige creatie ook graag maken, maar liever niet naar
het dorpshuis? Dat kan! Wij kunnen de materialen rond 9 december bij
je thuis bezorgen (vermeld dit even bij je bestelling in de webshop).
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Investeer in
schone energie
en doe mee met ons
zonnedak Sexbierum
In december installeren we het Zonnedak Sexbierum met maar
liefst 204 zonnepanelen. Door een zonnecertificaat te kopen kun jij
aan het zonnedak meedoen. Daarmee investeer je in duurzame
energie én krijg je een aantrekkelijk rendement van bijna 7%.
Eén zonnecertificaat van 200 kWh kost € 200. Daarvoor krijg je 15
jaar lang een vergoeding van ongeveer € 20 per jaar.
Meer informatie en voorwaarden deelname op: fryskeflinter.nl
info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

Bespaar op VERENIGINGSDRUKWERK
De Kopieerwinkel in Franeker is specialist in het drukken van
clubbladen en overig verenigingsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie aan, en bespaar ook op de kosten
van uw verenigingsdrukwerk!

0517-396116 of info@kopieerwinkel.com

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!

stoepbordposters
Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 25 T/M ZATERDAG 27 NOV.

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
4 PUDDINGBROODJES € 4,70
KRENTENBROOD € 2,15
VICTORIATAARTJE € 4,30

Met deze grootmoeders
braadpan maakt u de
lekkerste stoofpotjes.
De pan is geschikt voor gas
en inductie. Bij elke €10,aan boodschappen krijgt u
een stempel.

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. magere runderlappen ......

7,95

Special:

Geldig
25 - 27 nov.

MAGERE
VARKENSROLLADE

PEPERSTEAKS

per kilo € 7,95

IEDERE 4E GRATIS!!

knapperig pitabroodje, gevuld
met malse reepjes grillworst,
uitjes en geraspte kaas

malse biefstuk, gemarineerd met gekneusde
pepers en lekkere kruidenolie

vlug klaar:

beefburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ....... 1,79
250 gr. grillworst naturel ............ 3,25
VLEESWARENDUO:

100 gr. katenspek +
100 gr. schouderham,
samen voor € 3,20

PITA PARIS

per stuk € 2,25
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Gelderse schijven,
5 halen, 4 betalen
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

