Sexbierum-Pietersbierum
www.mfasexbierumpietersbierum.nl/veiling

Deuren open 19.00 uur
Aanvang veiling 19.30 uur
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Voor u ligt het kavelboekje voor de MFA Veiling op vrijdag 9 september
2022. Een veiling georganiseerd om geld in te zamelen voor de nieuwe
MFA Sexbierum-Pietersbierum. We maken er een geweldige avond van,
dit mag u niet missen! De avond wordt muziek omlijst door DJ
QuickFinger, ons dorpsfeest begint dus al op vrijdag!
We gaan samen voor een prachtige opbrengst, van het dorp, voor het
dorp! Hierbij bedanken we alle sponsoren, vrijwilligers en dorpsgenoten
voor het inbrengen van kavels, financiële middelen en hun enthousiaste
medewerking.

Eelco Goodijk, Sita Terpstra, Jan Willem Glastra van Loon, Pien Zijlstra,
Baudina Fokkema, Daniëlle Hartman, Tiny Plat
veiling@mfasexbierumpietersbierum.nl

Tijdens de veiling worden de kavels in hoog tempo verkocht door de
veilingmeester. De kavel wordt gepresenteerd, waarna de
veilingmeester het bieden opent. U kunt tijdens de veiling meebieden
door uw bordje met biednummer omhoog te steken. De bieder met het
hoogste bedrag, koopt uiteindelijk de kavel.
U kunt de veiling thuis voorbereiden door alvast te bepalen op welke
kavels u wilt bieden. De omschrijving en foto’s van de kavels kunt u
vinden op de website: www.mfasexbierumpietersbierum.nl/veiling

Er zijn kavels met grotere aantallen: bijvoorbeeld 10 dezelfde kavels of
toegangskaartjes voor een lezing/activiteit.
Degene die het meest biedt, heeft dan “het recht van keur”. Dit
betekent een aantal dezelfde kavels afnemen, voor de prijs waar je voor
hebt geboden.
Degene die het meeste biedt, vragen wij hoeveel
kaartjes/plekken/dezelfde kavels hij voor die prijs wil hebben.
Bijvoorbeeld: er zijn 30 toegangskaartjes te veilen, de hoogste bieder
biedt € 20,- Recht van keur gaat in werking, het kan zijn dat de hoogste
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bieder wel 4 kaartjes wil (4x € 20,- = € 80,-). Dan zijn er nog 26 kaartjes
over, welke in de zaal verkocht worden voor de vaste prijs van € 20,-

Een ieder die wil bieden (vanaf 18 jaar) moet zich inschrijven door
middel van het inschrijfformulier. Dit formulier vindt u Zie het formulier
in het midden van dit boekje of downloaden en printen van
www.mfasexbierumpietersbierum.nl/veiling
Vul het formulier thuis alvast in, dat scheelt veel schrijfwerk en tijd op
de avond van de veiling.
U levert het inschrijfformulier in bij de ingang van de tent op de
veilingavond. U krijgt dan één biednummer gekoppeld aan één
persoon/bedrijf. Bieden/meedoen op de veiling is gratis. Wanneer u
een kavel koopt, gaat u een betalingsverplichting aan.
Let op! Wij kunnen geen facturen opsplitsen op één biednummer. Wilt
u privé en zakelijk bieden? Gebruik dan een ander biednummer (en
schrijf u dus 2 keer in middels een inschrijfformulier). Zakelijke kopers
ontvangen na afloop van de veiling per e-mail een factuur.

Alle kavels dienen betaald te worden op de avond van 9 september.
Ook kunt u al tijdens de veiling afrekenen. Bij voorkeur met pin, contant
is ook mogelijk.
Alle bedragen voor de veiling worden gestort op rekening van
Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum. Alle veilingbedragen zijn
zonder BTW. Na het afrekenen ontvangt u een factuur, dit is tevens uw
aankoopbewijs en tegoedbon voor het innen van uw gekochte kavel.
Op de factuur vindt u de contactgegevens van de aanbieder van de
kavel, zodat u contact op kunt nemen.
Tijdens de veiling zijn geen goederen aanwezig in de tent. Goederen
zijn, op vertoon van uw aankoopbewijs, af te halen op maandag 12
september tussen 19.00 en 21.00 uur in Dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte
te Sexbierum, tenzij anders aangegeven op uw aankoopbewijs.
Type-, druk en zetfouten voorbehouden – bij vragen/onduidelijkheden
beslist de Veilingcommissie.
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Kavelnr.

Omschrijving

1

Luxe appeltaart gebakken in bakplaat voor
ca. 20 personen. In overleg gebakken op
gewenste datum binnen één jaar na
aankoop kavel.
2
Fischer Duo Power pluggenbox 280-delig.
Voor ALLE materialen
3
Die lekkere gebakjes lachen je toe vanuit de
vitrine. Of ben je meer een liefhebber van
een hartige snack? Met een cadeaubon van
Bakkerij Offenga in Sexbierum t.w.v. € 20,00
kun je maar uitzoeken.
4
Volledig verzorgde picknickmand in
natuurgebied aan het water voor 2 personen
rondom Sexbierum
5
Speedborenset 13-delig voor zacht- en
hardhout
6 t/m 30 Auke Ykema verzorgt samen met Harm
Zaagsma een leerzame en zeer informatieve
lezing met oude foto’s van onze dorpen,
namens Oudheidkundige Vereniging
Barradeel. Er zijn meerdere (max. 25)
toegangskaartjes voor deze lezing
beschikbaar op de veiling.
31 t/m
Reservering voor nagekomen kavels
35
36
Een avondje oppassen: Wil je een avondje
uit en heb je oppas nodig? Josephien en
Amarens staan voor je klaar.
37
Wil jij/wilt u een uniek, schattig,
handgemaakt broekje voor je/uw
(klein)kindje (jongen/meisje) of zoek(t) je/u
een leuk kraamcadeautje? Mogelijk in de
maten 56 t/m 92. Stof en maat in overleg!
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Aangeboden
door
Wieke Postma

Regts bv
Bakkerij Offenga

Jan en Eelkjen
Bruinsma
Regts bv
Oudheidkundige
Vereniging
Barradeel

Josephien
Vlietstra en
Amarens Terpstra
Ellen Kraai

38

39

40
41

42

43
44

45

46

47
48 t/m
52
53 t/m
56

'Lang zal hij/zij leven' blèren bij een jarig
job/jet 's morgens vroeg, in
Sexbierum/Pietersbierum!
Houd jij een kinderfeestje voor je
zoon/dochter uit groep 7/8 en wil jij graag
een escapegame doen? De escapegame
‘Help meester Maarten’ wordt voor jou
volledig verzorgd! Voor max. 10 kinderen.
Meester Maarten is niet op school. Wat zou
er aan de hand zijn? De kinderen moeten
hem helpen en zo snel mogelijk de puzzels
oplossen. De tijd tikt….
Zeer luxe ontbijt op bed voor maximaal 6
personen. De datum in overleg.
Prachtige tulpen in uw tuin dit voorjaar? Het
begint bij het planten van bollen dit najaar.
Aangeboden wordt 30 roze tulpen.
Zelf genaaide katoenen draagtas (40x35cm)
met een eigen foto van bijvoorbeeld jezelf,
je vriendengroep of familie erop
geborduurd.
Metaalborenset 19-delig 1-10mm HSS
geslepen
2 liter snert, goed gevuld. Gemaakt door
winnaar tweede prijs snertkoken van Fryslan
in 2020.
Luxe appeltaart gebakken in bakplaat voor
ca. 20 personen. In overleg gebakken op
gewenste datum binnen één jaar na
aankoop kavel.
Prachtige tulpen in uw tuin dit voorjaar? Het
begint bij het planten van bollen dit najaar.
Aangeboden wordt 30 paarse tulpen.
Makita schroefbitset 31-delig
Een lekker rekje bier.
Een mooi bierpakket.
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Familie Jan en
Eelkjen Bruinsma
Marjolein Ynema

Betty de Kok
HanenburgHettinga B.V.
Hillyjanne van der
Schaar

Regts bv
Hein Obbe
Weever
Wieke Postma

HanenburgHettinga B.V.
Regts bv
Havenbrouwerij
Het Brouwdok
Havenbrouwerij
Het Brouwdok

57

Een goed gevulde boodschappenmand.

58

Een luxe gevulde zuivelmand in koeltas van
Friesland Campina met onder andere verse
melk, slagroom, kaas, kwark en toetjes.
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Een goed gevulde boodschappenmand

60

Prachtige tulpen in uw tuin dit voorjaar? Het
begint bij het planten van bollen dit najaar.
Aangeboden wordt 30 witte tulpen.
Je haar weer mooi in model brengen met
echt kappersgel. En daarnaast nog een
kortingsbon voor een volgende knipbeurt
Een luxe gevulde zuivelmand in koeltas van
Friesland Campina met onder andere verse
melk, slagroom, kaas, kwark en toetjes.

61

62

63

64

65

66

67

68 t/m
75
76 t/m
85

Jumbo Olaf
Hermus
Friesland
Campina
Jumbo Olaf
Hermus
HanenburgHettinga B.V.
Kapsalon Esther

Friesland
Campina

Prachtige tulpen in uw tuin dit voorjaar? Het
begint bij het planten van bollen dit najaar.
Aangeboden wordt 30 gele tulpen.
Verzorging van nagels met een prachtige gel
nagellak. Kleur uit te zoeken naar keuze.
Onder het genot van koffie/thee met wat
lekkers.
Huisgemaakte appeltaart volgens door velen
geroemd recept, rijk gevuld met appels en
rozijnen. Levering in overleg.
Een luxe gevulde zuivelmand in koeltas van
Friesland Campina met onder andere verse
melk, slagroom, kaas, kwark en toetjes.

HanenburgHettinga B.V.

Prachtige tulpen in uw tuin dit voorjaar? Het
begint bij het planten van bollen dit najaar.
Aangeboden wordt 30 rode tulpen.
Reservering voor nagekomen kavels

HanenburgHettinga B.V.

Portie overheerlijke kibbeling

Bianca's Vis

7

Brendalakt Gellac

Tineke van Dijk

Friesland
Campina

86

87
88

89

Hou je heel veel van pony's, maar heb je er
zelf geen ruimte of tijd voor? Dan is dit je
kans. Je kunt een uur tot 1,5 uur wandelen
met de pony. Het is een shetlander dus
kleine kinderen kunnen er op zitten. Er is een
zadel aanwezig. Je kunt van te voren de pony
ook borstelen en poetsen.
1 dag aardappelen selecteren. Mag ook twee
keer een dagdeel .
4 Uren computerdiensten naar keuze.
Bijvoorbeeld:
- de computer intern eens goed schoon
maken;
- de harde schijf nalopen, defragmenteren,
viruscontrole, malware-controle, uitlezen
slijtage en/of aankomende problemen;
- overgaan van harddisk naar een snelle SSD
(solid state) schijf: je koopt zelf de SSD schijf
(zo nodig krijg je advies);
- wegwijs maken op computergebied: in de
aangeboden tijd gebruik maken van mijn
kennis;
- Linux/Ubuntu: ben je Windows met al die
virussen en/of koopprogramma's een beetje
beu? Ervaar dan of Linux/Ubuntu iets voor je
is;
- één of meer personen thuis kennis laten
maken in de wereld van Arduino.
Kavel is exclusief materiaal en laptophardware reparaties vallen er niet onder.
Adopteer 5 slachtrijpe kippen. U ontvangt
regelmatig een update met foto van de
groei. De kuikens groeien op met 19.000
familieleden. U mag ze levend meenemen of
gezamenlijk laten slachten, dan krijgt u ze
verpakt terug van de slachterij.
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Ariën en
Frederique

Ale Jan Agrarische
Dienstverlening
Henk
Broekhuizen

Waadhin

90

91
92
93

Een verzorgd kaasfondue diner voor 4
personen op hoogte! Op een prachtig locatie
met uitzicht over de landerijen van
Sexbierum.
Een dagdeel schapen scheren door
schapenscheerder met ervaring.
Een avond of middag privégebruik van de
sauna incl. hapje en drankje voor 2 personen
Gebruik van Abraham of Sarah pop met
partytent en statafels met hoezen. De
benodigdheden om een prachtig feest te
organiseren voor een 50 jarige!

Ale en Hanna

Jacob Korver
Bruinsma Bio
Ale Jan en Hanna

Tweede hands, tweede kans!
A

Tweedehands LG televisie

B

Tweedehands Wii met 2 spellen

C

Mooie oude koperen ketel

D

Laat je was wapperen aan deze droogmolen

E

Gebruikte goedwerkende 25pk buitenboord
motor 2 takt Suzuki
Stoer gebruikt zadel voor de Shetland pony

F

9

Houwie FrietemaNauta
Houwie FrietemaNauta
Houwie FrietemaNauta
Jappie en Maaike
Plat-Vis
The Tall Ship
Company
The Tall Ship
Company

Kavelnr.

Omschrijving
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Rijschool Rimmert biedt 1 rijles voor
rijbewijs categorie B aan. Jij bepaalt:
handgeschakeld of automaat. Heb je nog
geen rijles (vanaf 16,5 jaar), rijd je bij een
andere rijschool óf ben je al in bezit van een
rijbewijs en wil je een opfrisles? Dan is deze
rijles echt iets voor jou!
Deze mooie 19e eeuwse Franse Pendule is
een sieraad in uw woonkamer. Het uurwerk
is in goede staat, de sleutel voor het
opwinden van de klok is present en na een
schoonmaakbeurt kunt u er van genieten
(hoogte 48 cm, breedte 25 cm).
1 nachtje voor 2 personen kamperen bij de
boer. De tent staat voor u klaar en in de
ochtend staat een ambachtelijk ontbijt voor
u klaar met eitjes van eigen kippen en zelf
gebakken brood.
5 x 10 kg biologische aardappelen gedurende
de wintermaanden met een eenmalig
groente pakket voor de week! Keuze uit
beschikbare rassen.
Voor maximaal 4 personen een geheel
verzorgd avondje uit. Een film naar keuze
van Netflix, Viaplay, HBO of Videoland met
een hapje en en drankje.
Wil jij net als Ikbennynke viraal gaan op
TikTok en voor jouw account een gave Tiktok
post maken? Of lijkt het je leuk om een
TikTok, met of zonder dansjes met
Ikbennynke maken? Of wil je gewoon samen
een leuke foto maken voor Tiktok? Vraag
snel je vader of moeder of ze een leuk bod
willen doen op deze MFA Kavel. We maken
er een supercool en gezellig Tiktok uur van!
#letsconnect!
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Aangeboden
door
Rijschool
Rimmert,
Franeker

Huis der Schone
Kunsten

Fam. J.A. Jukema

Bruinsma Bio

Sicco en Pien
Zijlstra

ikbennynke.nl

100

104

Kom gezellig langs voor een rondleiding!
Hierin wordt uitgelegd over ons bedrijf
Dijkstra Flowers telen van snijbloemen. Ook
gaan we een vers geplukt boeket maken.
Gebruik rolsteiger voor diverse
werkzaamheden. Duur 2 weken
aaneengesloten in de periode van 9 sept
2022 tot 9 sept 2023 inclusief
leveren/ophalen in Sexbierum e.o.
Opbouwen/afbreken is voor de koper.
Wij verzorgen een wijnproeverij voor 6
personen met diverse bijpassende hapjes in
onze 'kas'.
Gebruik van auto aanhangwagen inclusief
afdeknet voor 3x één dag in overleg in te
plannen. Aanhangwagen is een enkelasser
met eigen kenteken en een laadvermogen
van 1000KG.
5 tennislessen voor 1 persoon

105

5 tennislessen voor 1 persoon

106

Een fijn avontuurtje in dat extra uurtje - 5
personen
Op zaterdag 29 oktober gaat de wintertijd in
en hebben we een extra uur. In dat uur kun
je meedoen aan een wandelavontuur. Er zal
in een rustig tempo worden gewandeld, zo
nu en dan een hapje en drankje en als
afsluiter een heerlijke cocktail.
Een fijn avontuurtje in dat extra uurtje - 5
personen
Op zaterdag 29 oktober gaat de wintertijd in
en hebben we een extra uur. In dat uur kun
je meedoen aan een wandelavontuur. Er zal
in een rustig tempo worden gewandeld, zo
nu en dan een hapje en drankje en als
afsluiter een heerlijke cocktail.

101

102

103

107

11

Skuorre blomkes

Verno Verhuur

Jeroen en
Daniëlle Hartman
Jan Willem
Glastra van Loon

Tennisschool van
der Lecq
Tennisschool van
der Lecq
Dieuwke Walinga

Dieuwke Walinga

108 t/m
115
116

Reservering voor nagekomen kavels
Kleurige Litho 'Odysseus schipbreuk III' door
Marianne Aulman (1956) in houten
lijst. HxB: 84x64 cm Marianne Aulman haalt
haar inspiratie uit overblijfselen van oude
culturen. Haar passies: tekenen/schilderen
en reizen, komen samen in haar schilderijen
en litho's in heldere en frisse kleuren.
8 kilogram akkerrand mengsel om je akker of
tuin in de bloemetjes te zetten!
2 weken (max. 7 overhemden per week)
strijken. Periode in overleg in 2022
Kom gezellig shoppen bij For Him Menswear
Harlingen. Onder het genot van koffie/thee
krijgt u persoonlijk advies en een
shoptegoed van €25,00!
Oude pentekening van 'werkende boer met
paarden op het land' door stjamminga (?) in
mooie zwart/gouden lijst. HxB: 41x51cm.
Met deze tekening haalt u het verleden weer
in huis. Pure nostalgie.

Jan en Aukje van
der Schaaf

121

De Uitvaartset van Uitvaartvereniging "De
Laatste Eer" bevat o.a. een kruiwagen,
unieke schop, beplanting en tuinaarde.

Uitvaartverenigin
g "De Laatste Eer"
SexbierumPietersbierum

122

8 kilogram akkerrand mengsel om je akker of
tuin in de bloemetjes te zetten!
Op een zonnige zondag een verzorgde
brunch voor maximaal 8 personen bij Sip en
Sita in de tuin
Limited Edition verjaardagskalender VV AVC
Dames 1
Een unieke verjaardagskalender met foto's
van VV AVC Sexbierum dames 1 in de nieuwe
kleding van seizoen 2022/2023.
Een rondleiding voor 2 personen, inclusief
bruine fruitschaal.
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George Pars
Graanhandel BV
Sita en Sip
Terpstra

117
118
119

120

123

124

125

George Pars
Graanhandel BV
Geertje Glastra
van Loon
For Him
Menswear
Harlingen
Jan en Aukje van
der Schaaf

AVC Dames

Havenbrouwerij
Het Brouwdok

126
127
128

129
130

131

132
133

134

Voor de echte fans van SC Cambuur... een
gesigneerde wedstrijdbal!
Een rondleiding voor 2 personen, inclusief
bruine fruitschaal.
Heb je er altijd al van gedroomd om mee te
spelen in een groot toneelstuk? Maar heb je
niet zoveel zin om lappen tekst te leren….
Grijp je kans! In de nieuwste
toneelvoorstelling van Ons Genoegen kun je
meedoen als figurant.
Een boodschappenmand gevuld met luxe
producten.
VIP arrangement vv AVC voor 2 personen
Gratis toegang bij een thuiswedstrijd naar
keuze van AVC 1. Je wordt een half uur voor
aanvang van de wedstrijd opgehaald en
ontvangen met koffie. De wedstrijd kijk je
vanuit een luxe tuinstoel. In de rust een
drankje met gebak. Je ontvangt een sjaal en
trainingsshirt van vv AVC. Na de wedstrijd
nog 4 consumpties pp en een lekker snackje.
De taxi brengt je op jouw verzoek weer
thuis.
Heb je er altijd al van gedroomd om mee te
spelen in een groot toneelstuk? Maar heb je
niet zoveel zin om lappen tekst te leren….
Grijp je kans! In de nieuwste
toneelvoorstelling van Ons Genoegen kun je
meedoen als figurant.
Wil je een frisse coupe of een ander model?
1 knipbeurt voor een dame of heer.
Een heerlijke verjaardagstaart om uw vingers
bij af te likken
Een rondleiding voor 2 personen, inclusief
bruine fruitschaal.
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sc Cambuur
Havenbrouwerij
Het Brouwdok
Koninklijke
Rederijkerskamer
Ons Genoegen
Sexbierum

Jumbo Olaf
Hermus
vv AVC Sebierum

Koninklijke
Rederijkerskamer
Ons Genoegen
Sexbierum

De Kapperij Peins
Willies Cupcakes
en taarten - Willie
Schoot
Havenbrouwerij
Het Brouwdok

135

136

137

2 geïmpregneerde plantenbakken
60x60x60cm. Deze staan mooi op uw oprit of
bij de voordeur. Keuze tussen de kleur zwart
of naturel.
Verzorgde avond in luxe houtgestookte
hottub inclusief een hapje en drankje. Op
een sfeervol beschut terras op’e Slachte.
Maximaal 4 personen.
Heb je er altijd al van gedroomd om mee te
spelen in een groot toneelstuk? Maar heb je
niet zoveel zin om lappen tekst te leren….
Grijp je kans! In de nieuwste
toneelvoorstelling van Ons Genoegen kun je
meedoen als figurant.
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Steenstra's
Houthandel uit
Oosterbierum
Wiebe en Janke
Goodijk

Koninklijke
Rederijkerskamer
Ons Genoegen
Sexbierum

Ha-Ra Maaike Plat
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16

17

138

139

140 t/m
147

148

149

150

151

De kinderen van de kindernevendienst
komen op een zondagochtend een stoepkrijt
tekening maken. Datum in overleg! Een
fantasierijke tekening of één waarvan u/jij
onderdeel van kunt zijn. Wie wil dat nou
niet…
Heerlijk uit eten bij het bekende Wally's op
de Voorstraat 45 in Harlingen. Een diner,
lunch of borrel, het is vrij te besteden tot
max. € 65,00.
Houd je van een uitdaging? Wil je eens echt
bikkelen? Roei dan een keer mee op het
Wad in een roeisloep. Je kan je individueel
opgeven of als team van 8 personen.
Spelletjesavond met de leuksten!
Spelavond met gezellige muziek en een
hapje en een shotje voor 4 tot 6 personen.
Deze avond heeft u keuze uit o.a. de
volgende spellen: maggie gooien, zuipopoly,
kaartje blazen, 30 seconds enz. U neemt het
op tegen 4 leuke gezellige vrouwen. Datum
en tijd in overleg te bepalen.
Een ritje in de omgeving van Sexbierum met
een ponykar. Voor een drankje en een hapje
onderweg wordt gezorgd. Geschikt voor 2
volwassenen of 4 kinderen. Datum in
overleg.
Handgemaakt zilveren sieraad, ring of
hanger. Ontwerp in overleg gemaakt en
uitgevoerd door een zilversmit met
jarenlange ervaring uit eigen dorp.
Mooie heggenschaar, handig op accu, dus
geen gedoe met snoeren!
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Kindernevendienst
SexbierumPietersbierum

Restaurant
Wally's

Roeiteam van de
Sir Lancelot
Skynner
Petra, Corrina,
Mirjam en Esther

Ariën en
Frederique

Jaap Terpstra

Mechanisatie
Franeker

152

153

154

155
156

157

Basiscursus fotografie
De basis van de fotografie. Uitleg over
verschillende standen van je camera en
wanneer je welke kiest. Daarnaast uitleg
over compositie. Elke les bestaat uit een
theorie en praktijk gedeelte. In totaal 3
lessen (met huiswerkopdracht). Na 3 lessen
een foto uitje. Locatie uitje in overleg, eigen
camera benodigd.
1 Jaarabonnement voor een sport naar
keuze binnen Gymnastiekvereniging Felicitas
Sexbierum (bijv. gymnastiek, volleybal,
bodyfit of yoga).
Een 5 gangen diner met wijn arrangement
gekookt en geserveerd door Nely Jukema op
de Kampen 26, Sexbierum. Bij mooi weer op
het terras aan het water.
Makita bovenfrees 900W, type RP0900
Altijd al willen leren klaverjassen of
schutjassen? Het bestuur van BKV
Sexbierum, dé klaverjas en biljartvereniging
van Sexbierum, komt het bij u thuis aan de
keukentafel leren! De clinic wordt door twee
bestuursleden gegeven en duurt 3 uur. En
wij brengen de hapjes mee! U kunt zelf
kiezen of u wilt leren klaverjassen of
schutjassen. De clinic wordt aan 2 of 4
personen gegeven.
Rondleiding en meewerken brood afdeling
Zou je graag nog eens willen kijken in de
professionele bakkerij van Bakkerij vd Kloet
en de kneepjes van het vak 'brood maken'
willen leren tijdens een ochtend in de
bakkerij?
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Lammie Postmus

Gymnastiekvereniging
Felicitas
Ane en Nely
Jukema

Regts bv
Biljart en
Klaverjas
Vrienden
Sexbierum

Bakker van der
Kloet

158

159

160
161

162
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Rondleiding en meewerken banketafdeling
Zou je graag nog eens willen kijken in de
professionele bakkerij van Bakkerij vd Kloet
en de kneepjes van het vak willen leren
tijdens een ochtend op de banketafdeling?
Huisbezoek Sint en Piet
Hoog bezoek rondom 5 december bij je
thuis. Met Sint en Pieten wordt deze
pakjesavond extra speciaal.
Voor een heerlijk dagje springen bieden we
een springkussen aan voor 1 dag naar keuze.
Wil je je auto een keer grondig laten reinigen
aan de binnen- en buitenkant? Biedt dan op
deze kavel!
Mooie bloemenaquarel van Jan Kooistra
(1950-2021) in lijst (iets beschadigd) HxB:
92x71xcm. Jan Kooistra was een
kunstschilder (autodidact) en had een galerie
in Dokkum. Hij is bekend geworden door
aquarellen van o.a. bloemen, de Waddenzee
en Friese landschappen.
Suppe en Sûpe mei Lenie
Een avondje suppen voor 2 personen onder
leiding van Lenie met na afloop een
verkoelend en welverdiend hapje en
wijntje/drankje bij ons in de tuin geserveerd
door Alfred.
2 personen mogen 1 uur waterskiën inclusief
huur van waterski's of easyup-board,
zwemvest, een helm en een wetsuit. Met
een lekkere borrelplank en 2 consumpties
pp. Kun je nog even bijkomen van de
inspanningen.
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Bakker van der
Kloet

Sinterklaas
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Lucht verhuur
Sexbierum
Autowascentrum
Dijkstra BV
Franeker
Jan en Aukje van
der Schaaf

Alfred en Lenie
Zwart

Jelle Dijkstra
Techniek BV
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Kleding kopen met je kids of kleinkinderen
was nog nooit zo leuk! Een ruime keuze in
mooie kinderkleding met persoonlijk advies
en shoptegoed van € 75,00!
Schoenen, daar kun je nooit genoeg van
hebben. Kamsma Schoenen in Harlingen
biedt een mooi paar damesschoenen naar
keuze aan.
Schoenen, daar kun je nooit genoeg van
hebben. Kamsma Schoenen Harlingen biedt
een mooi paar heren schoenen naar keuze
aan.
Naar keuze een bigbag zand, tuingrond of
compost. Geleverd in omgeving Sexbierum.
Wij bieden een dagje uit (van 9.00 tot 18.00
uur) op elektrische verhuur fietsen voor
twee personen aan.
Plan een zelf te bepalen fietsroute en geniet
van de goed gevulde fietsmand vol
versnaperingen voor onderweg.
Op een volle accu kan ongeveer 60km
gefietst worden en de gewenste datum
hiervoor kan in overleg.
2 paardrijlessen op stal De Waadhoeke in
Achlum.
Reservering voor nagekomen kavels

Kleintjes

Rolly toy's Valtra T163 Farmtrac traptrekker.
Leeftijd vanaf 3 jaar.

Van der Laan
Mechanisatie
Harlingen
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Schoenen
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Rijwielen
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182

183
184

185

186

187
188

189

599 delige gereedschapskoffer
Het gereedschap is geschikt voor zowel de
doe-het-zelver als voor professionals. Het
gereedschap wordt veel gebruikt in
autowerkplaatsen, servicediensten, de
industrie en door monteurs. De koffer zit
boordevol kwaliteitsgereedschap, gemaakt
van hoogwaardig Chroom Vanadium staal.
Dankzij zijn handige formaat en beperkte
gewicht neem je de compacte
gereedschapskoffer moeiteloos overal mee
naartoe.
Naar keuze een bigbag zand, tuingrond of
compost. Geleverd in omgeving Sexbierum.
Borrelplank: lekkere borrelhapjes voor een
gezellige avond voor ongeveer 6 personen.
Datum in overleg
1 Uur scannen grootvee - voor melkkoeien,
paarden, schapen of in overleg
V.I.P. Arrangement Chickiematch Sexbierum
Laat je in de watten leggen en voel je een
prinses tijdens de Chickiematch 2023!
Inclusief inleg, eten, drinken en luxe
verwennerij!
Een verzorgde avond voor 2 personen twv €
75,Kerkbank uit de voormalige gereformeerde
kerk "de Terskflier". Lengte 4,5m

Kerkbank uit de voormalige gereformeerde
kerk "de Terskflier". Lengte 4,5m
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Opruimsessie van 3 uren, met professional
organizer Tiny van ‘Thuis in orde’. Voor een
opgeruimd en georganiseerd thuis!
Naar keuze een bigbag zand, tuingrond of
compost. Geleverd in omgeving Sexbierum.
Op 29 januari 2023 speelt SC Cambuur tegen
Fortuna Sittard. Hiervoor stellen wij 2
Business Club kaarten beschikbaar. Wie
biedt?
Een mooie oude fruitboom voor in de tuin.
De koninklijke Rederijkerskamer Ons
Genoegen hoopt in januari 2023 weer een
voorstelling op te voeren. Je kunt dit als VIP
beleven. Prachtige plaatsen met een hapje
en een drankje. Wie wil nu niet een avondje
plezier in eigen dorp.
Rondleiding voor max. 4 personen in de
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden beter
bekend als “de Marwei”. Inclusief de
bestseller “Dorp achter tralies” t.w.v. €30,per boek (1 boek per persoon). De
rondleiding vindt plaats in overleg op een
woensdagavond.
Twee stuks authentieke Dorpshuis It Waed
barkrukken met inscriptie

Een verzorgde avond voor 2 personen twv
€75,Dagdeel mee op jacht met de jagers uit
Sexbierum voor 2 personen , uiteraard met
de gebruikelijke nazit onder het genot van
een hapje en een drankje. Datum in overleg.
Zogenaamde Friesenuhr of stoeltjesklok uit
familie-erfenis. Klok met fraaie afbeeldingen
en maandstand. Totale hoogte ca. 65 cm.
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Thuis in orde Tiny Plat
Westra BV
sc Cambuur

Hoveniersbedrijf
Natuurlijk
Koninklijke
Rederijkerskamer
Ons Genoegen
Sexbierum

Johannes en
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Fam. TjallingiiVan Dijk
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Voor een feestje wordt voor 15 personen
een lekkere en luxe bittergarnituur bezorgd
in de omgeving Sexbierum
Rondleiding door de thee fabriek van Douwe
Egberts in Joure voor 4 of 5 personen.
Inclusief een goed gevulde tas per persoon
met verschillende thee en koffieproducten
van JDE.
Schitterende stalen tuinkachel, hoogte 2,5
meter
Rondleiding door de Sixtuskerk van
Sexbierum voor 4 personen met als
hoogtepunt de beklimming van de kerktoren
met een prachtig uitzicht over
Sexbierum/Pietersbierum. A once in the
lifetime moment!
50 kg. Biologische groenbemester.
Als na-vrucht kunt u, uw bodem voeden met
groenbemester. Deze groenbemester is
speciaal voor de biologische akkerbouwers

Ythuske De Bikker

1 dag van 7.00 - 18.00 mee helpen met
lammeren vangen en verzorgen. Flesjes
geven aan de wouters, maar ook het hok
opstrooien. Kortom een hele dag tussen de
schapen en lammetjes. Een overall en
laarzen staan voor je klaar. Tussen de
middag een heerlijke lunch en bij de koffie
wat lekkers. De dag kan gepland worden in
overleg (periode eind januari 2023).
Moet je de oprit opnieuw straten? Of een
grote zandbak vullen? 5 Kuub zand wordt bij
je thuis gebracht (omgeving Sexbierum).

VOF Lyts Ropta
Fam. RD de Jong

Schitterende stalen tuinkachel, hoogte 2,5
meter

Mannen van Staal
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JDE Joure

Mannen van Staal
PKN Gemeente
SexbierumPietersbierum

Agrifirm

Loonbedrijf Nauta
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Uw huis weer opfrissen? Bied dan op een
schoonmaakbeurt van de ramen en kozijnen
buitenom (max. 3 uur). Uitgevoerd door een
professionele schoonmaker.
Rondleiding door de thee fabriek van Douwe
Egberts in Joure voor 4 of 5 personen.
Inclusief een goed gevulde tas per persoon
met verschillende thee en koffieproducten
van JDE.
Waardebon t.w.v. €100,- met uitgebreid
modeadvies bij Lodewijk Mode voor Mannen
uit Franeker.
Rondleiding door de Sixtuskerk van
Sexbierum voor 4 personen met als
hoogtepunt de beklimming van de kerktoren
met een prachtig uitzicht over
Sexbierum/Pietersbierum. A once in the
lifetime moment!
Voor maximaal 6 personen een fietstour
langs diverse boerenbedrijven voor
verschillende proeverijen.
Wie oogst moet zaaien! 500 kg zaaigranen
wordt thuis gebracht in omgeving
Sexbierum.
Reservering voor nagekomen kavels

Buwalda
Multiservice

1 minuut gratis winkelen!
Met je winkelwagen door de supermarkt om
die in 1 minuut te vullen met allerhande
boodschappen!

Albert Heijn
Franeker
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JDE Joure

Lodewijk Mode
voor Mannen
PKN Gemeente
SexbierumPietersbierum

Willy en Baudina

Agrifirm
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Een dag ambachtelijk hoefijzer smeden in
een kolensmidse voor 2 personen.
Een unieke kans om zelf een hoefijzer te
smeden, zoals het vroeger altijd aan het
smidsvuur werd gedaan (begin 2023). Dag
indeling start met de theorie en koffie en
een smeed demo. Gevolgd door
smeedoefeningen, ijzersmeden en natuurlijk
na bespreking. Er wordt gezorgd voor een
heerlijke lunch.
Volledig verzorgde luxe barbecue op locatie
voor max. 6 personen inclusief vlees,
salades, stokbrood, sauzen, borden en
bestek. Exclusief drinken. Het vlees wordt
voor u gebakken op een professionele
houtskool barbecue.
Loungeset met bank, 2 stoelen en tafel.
Kleur kussens naar keuze en wat voorradig
is. Let op: Foto is een voorbeeld.
Een Syrisch buffet voor 4 personen met
heerlijke warme en koude Syrische
gerechten.
Wij geven een jeu de boule clinic voor
bijvoorbeeld een buurtvereniging of een
verjaardagsfeestje met minimaal 4
personen. Onder het genot van een kopje
koffie en een hapje worden jou de fijne
kneepjes van het jeu de boules spel geleerd.
Hierna gaan we 2 partijen spelen. Datum in
overleg.
1 minuut gratis winkelen!
Met je winkelwagen door de supermarkt om
die in 1 minuut te vullen met allerhande
boodschappen!
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Haitze en Helen
Wiersma

Jan Willem en
Djuretta

Nieuwekans.nl

Eten van Baida

Vereniging "de
boule sjitters"

Albert Heijn
Franeker
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VIP behandeling voor 1 persoon:
- Kijkje achter de schermen
- 10 consumptiemunten (hapje en drankje bij
de bar en diverse foodtrucks)
- Van 10 tot 10 fout Elvis outfit
- Live optreden met de Suskes (Incl VIP
aankondiging, stukje meezingen en
luchtgitaar spelen)
Wie wil nou niet een mooi SC Heerenveen
shirt van Thom Haye met de handtekeningen
van alle spelers. Bieden maar!
Een 4 gangen diner met wild vlees voor 2
personen. In november zal een avond
gehouden worden wanneer alleen wild vlees
wordt geserveerd bij Herberg The Friezinn in
de Westhoek. Exclusief drinken.
In voorjaar/begin 2023 zal een Bruce
Springsteen avond gehouden worden bij
Herberg The Friezinn. Er speelt live een
coverband van Bruce Springsteen en er
wordt een 3 gangen diner voor 2
aangeboden. Exclusief drinken.
Reservering voor nagekomen kavels

Oranje Nationaal
Sexbierum
Pietersbierum

In de nieuwe MFA worden meerdere
(vergader)zalen gerealiseerd, geef een naam
aan een zaal in de nieuwe MFA. Uitvoering
en realisatie in overleg met bestuur MFA.
Twee rustgevende overnachtingen bij
appartement Landleven - Hoarnestreek
Sexbierum (inchecken vanaf 15u en
uitchecken op de dag van vertrek voor 11u).
Er staat een heerlijk opgemaakt bed en
lekkere zachte handdoeken voor u klaar. Ook
is er volop koffie en thee aanwezig en
natuurlijk een heerlijk stukje Fries
oranjekoek.

Werkgroep MFA
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SC Heerenveen

Waddenherberg
The Friezinn

Waddenherberg
The Friezinn

Hilbrand en
Ympkje Bruinsma
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In het eerste levensjaar van uw puppy of kat
worden de controle momenten, entingen en
vaccinaties van uw huisdier aangeboden

Dierenartspraktijk
Noord-West
Friesland
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Georganiseerd tennistoernooi voor
maximaal 8 personen met een hapje en een
drankje en leuke prijzen.
Een op maat gemaakte glazen deur,
douchedeur, douchewand of
keukenachterwand inclusief montage in de
provincie Fryslân, t.w.v. €1.000,1 weekend (verblijf vrijdag 11 uur tot
maandag 11 uur ) vakantiehuis in
Natuurpark Suyderoogh, Lauwersmeer voor
4 personen. Informatie over het park via
website Landal GreenParks.
Zalm roken voor 8 personen inclusief zalm
stokbrood/smeersels en drinken. Locatie tijd
en datum in overleg

Tennisvereniging
WESP

1 dag directeurschap IKC de Skeakel
Een dagje meedraaien op ons IKC. Wat
passeert er zo'n dag, wat komt er allemaal
bij kijken? Daarnaast mag de 'Directeur voor
een dag' een bedrag van € 250,- uitgeven
aan iets waarvan deze directeur vindt dat
dat ten goede komt aan de kinderen.
Voor 10 personen bbq vlees, met daarbij
salades, stokbrood, kruidenboter, sauzen,
bestek, gebruik én schoonmaak van de bbq.

IKC de Skeakel

1 x een dagje meebrouwen (brouwsel op de
Speidel (200L), met eigen etiket -> circa 600
flesjes) twv € 1.500,Hou jij wel van een feestje, maar ben je
liever niet de bob? Of vind je het gewoon
gezellig om met elkaar in een bus te zitten in
plaats van losse auto's? Dan is dit je kans!
Kooistra reizen stelt een partybus mét
chauffeur beschikbaar. Datum en
bestemming in overleg met Kooistra reizen.

Havenbrouwerij
Het Brouwdok
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Glazz.nl BV

Familie A.
Brouwer

Maurits en
Maurits

Slagerij Hiemstra

Kooistra reizen

MFA Veiling 9 september 2022 - Veilingmeester Gilbert Bastiaanssen


















De veilingmeester beslist over de hoogte van alle bedragen;
De koper dient minimaal 18 jaar te zijn;
De veilingmeester houdt zich het recht voor om kavels aan te houden, toe
te voegen of samen te voegen;
Alle goederen kunnen op maandag 12 september 2022 tussen 19.00 en
21.00 uur worden afgehaald in Dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte te
Sexbierum. Om de goederen af te kunnen halen dient u de
aankoopfactuur te tonen.
DIRECT NA AFLOOP van de veiling dient u uw biednummer in te leveren bij
de veilingadministratie en uw aankopen te betalen middels PIN of
CONTANT. Ook als u niets heeft gekocht dient u uw biednummer in te
leveren.
Indien u eerder naar huis wilt of geen kavels meer wilt kopen, kunt u
tijdens de veiling al afrekenen bij de veilingadministratie.
Voor al uw aankopen geldt UW AANKOOPBEWIJS ALS WAARDEBON OF
AFHAALBEWIJS. Aanbieders worden verzocht na levering de
aankoopfactuur te voorzien van hun paraaf bij de betreffende kavel.
Diensten en goederen op afroep dienen in DATUM OVERLEG met de
aanbieder te worden afgenomen. Let op de eventuele vermeldingen /
aanwijzingen op uw aankoopfactuur.
Voor diensten geldt een straal van max. 25 km vanaf Sexbierum
waarbinnen de dienst wordt uitgevoerd, tenzij anders aangegeven.
Grotere afstanden alleen in onderling overleg.
Goederen en diensten dienen afgenomen te worden zoals ze zijn
aangeboden. Omzetten in contanten bij de aanbieder is NIET mogelijk.
Aanbieder dient zich ten alle tijden te houden aan de aangeboden kavel
(let op verzekeringen en duidelijke instructies).
De veilingcommissie is uitsluitend aansprakelijk voor de organisatie van
deze ludieke veiling.
Bij verlies of niet inleveren van uw biednummer worden de kosten hiervan
in rekening gebracht.
Diensten en goederen op afroep dienen binnen 1 jaar na de veiling, dus
uiterlijk 8 september 2023 verzilverd te worden, tenzij anders vermeldt.
Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Veilingcommissie.
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Sponsoring veilingmeester en heerlijke patat:
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