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Beste dorpsgenoten,
“MFA hangt aan zijden draadje” en “Sexbierum ziet MFA vervliegen” kopten de
twee provinciale dagbladen vorige week. U vraagt zich vast af klopt dit? Om maar
met de deur in huis te vallen: ja, het wordt een grote uitdaging om zonder deze provinciale bijdrage ons nieuwe MFA te realiseren. Deze subsidie was een van de laatste puzzelstukjes om te kunnen starten met de realisa�e van het nieuwe MFA.
Het bericht in de kranten hee� het nodige stof doen opwaaien in provinciehuis en
gemeentehuis, dat kan nooit kwaad. Misschien zorgt het voor een spoedige doorbraak, wij hopen van wel! Als werkgroep blijven we bij de poli�ek aandacht vragen
voor onze plannen en weigeren we de handdoek in de ring te gooien met de eindstreep in zicht. Het MFA is nog nooit zo dichtbij geweest. Het vergunningsproces
loopt en bijna 80% van het geld is bijeengehaald.
We hebben de poli�ek eerder laten zien dat de inwoners van Sexbierum en Pietersbierum schouder aan schouder achter een nieuw MFA staan. De grote inzet van
vrijwilligers in onze dorpen onderstreept dit. We roepen alle dorpsgenoten op: blijf
het werk van alle MFA-vrijwilligers in onze dorpen ondersteunen, help en doe mee!

Laat van je horen en laten we samen strijden voor de laatste loodjes!
Werkgroep MFA Sexbierum -Pietersbierum

ACTIE

€5,-

Kerkbios

De eerste filmavond van dit seizoen wordt gehouden
op woensdag 13 oktober 2021 om 19.30 uur in de Terskflier.
Te zien zal zijn:
“The boy who harnassed the wind”
Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in een arm dorp in Malawi,
waar wegens aanhoudende droogte een ernstig voedseltekort heerst.
De 13-jarige William heeft een plan om een irrigatiesysteem te bouwen,
maar loopt daarbij tegen allerlei problemen aan.
Zo weigert zijn eigen vader hem serieus te nemen.
Plus nagesprek en drankje.
Opgeven hoeft niet, iedereen is van harte welkom!
Wij willen iedereen bedanken voor de vele lieve gelukwensen, bloemen en kaarten,
die we hebben gekregen voor ons 55 jarig huwelijk.
Nogmaals heel erg bedankt!
Sjirk en Janny van der Wal

Praktijk Puur Mens, schoonheidsverzorging en massages
100 % natuurlijke producten van Weleda
Nieuw in gezondheidscentrum Het Want Franeker. Oktober aanbieding:

Gratis wenkbrauwen verven bij een gezichtsbehandeling

www.praktijkpuurmens.nl

praktijkpuurmens@gmail.com tel. 0611054662

Partij potkachels te koop
Vanaf 75 - euro per stuk
Foto’s op verzoek, via mail.
j.friesland@gmail.com

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
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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!
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Pand 28
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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
OKTOBER
13 KERKBIOS Filmavond in de Terskflier 19.30 uur “The boy who harnassed the wind”
21 van 14.30 tot 16.30 breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum
30

Open dag Terskflier kerk Sexbierum van 10.00 - 17.00 uur

31

9.30 uur afscheidsdienst Terskflier kerk Sexbierum

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 14 T/M ZATERDAG 16 OKT.

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
10 PORTUGEZEN € 6,30
SUIKERBROOD € 2,15
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

Spaar voor onze gratis rookworst!!
Bij aankoop van elke 5,- die u besteedt, krijgt u een stempel
op de spaarkaart. Tegen inlevering van een volle spaarkaart
(10 stempels) krijgt u van ons een ambachtelijke rookworst gratis!
Deze actie duur de héle maand oktober!

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
3,95
100 gr. verse kipschnitzels ......... 1,29
500 gr. magere varkenslappen ...

Special:

KIP OP STOK

Smulknots van malse kipfilet, gekruid met
piri-piri en een vleugje chimichurri.
Verpakt in ontbijtspek

100 gram € 1,50

vlug klaar:

tex-mex burgers
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. leverkaas ........................ 0,99
250 gr. grillworst naturel ............ 3,25
VLEESWARENDUO:

100 gr. schouderham +
100 gr. boeren snijworst,
samen voor € 3,20

Geldig
14 - 16 oktober

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje
naturel of gemarineerd

100 gram € 2,19

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: slavinken
5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

