
  Sexbierum-Pietersbierum 

 
Nagekomen Veilingkavels 
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31 Biljartclinic: altijd al eens willen leren 
biljarten? Op een donderdagavond leren de 
mannen van de biljartclub je graag alle 
kneepjes van het vak onder het genot van een 
drankje. 

Donderdag-
avond mannen 
biljartclub  

32 Doppenset - 47 delig Com4Clima 

33 Een Shiatsu behandeling  Trijntje Rinsma 
Shiatsupraktijk 

34 1 dag behangen (datum in overleg) in de UM-
dorpen, zelf voor behang en lijm zorgen 

Antje van der 
Schaar 

35 Biljartclinic: altijd al eens willen leren 
biljarten? Op een donderdagavond leren de 
mannen van de biljartclub je graag alle 
kneepjes van het vak onder het genot van een 
drankje. 

Donderdag-
avond mannen 
biljartclub  

68 Huisbezoek Sint en Piet: hoog bezoek rondom 
5 december bij je thuis. Met Sint en Pieten 
wordt deze pakjesavond extra speciaal. 

Sinterklaas 
commissie 

69 Prachtige foto naar keuze, gemaakt door Pier 
de Haan. De foto wordt aangeleverd als 
bestand. Dus zelf laten afdrukken op bv. 
plexiglas of canvas. 

Pier de Haan 

70 Wenkbrauwen verven en epileren 
Door een Oekrainse expert Anastasiia 
Verenchuk je wenkbrauwen mooi in model en 
geverfd! Voor max. 5 personen 

Anastasiia 
Verenchuk 

71 Personal shopping met shoptegoed bij PM 
Winkelen bij PM mode met een cheque van  
€100,- en persoonlijk advies 

PM 
mannenmode 

  



72 Professionele fotosessie: één foto zegt meer 
dan duizend woorden. In een gemoedelijke 
sfeer (tijd speelt geen rol) maken we een 
memorabel familie- of persoonlijk 
fotoportret. Inclusief fotoafdruk in kleur of 
zwart wit. 

Gull design & 
media BV 

73 A t/m Z 
74 A t/m Z 
75 A t/m H 

Rondleiding in de tulpenkas in Beetgum. 
Tussen januari en eind maart 2023. U krijgt 
een bosje tulpen mee naar huis (max. 60x). 

Hanenburg - 
Hettinga BV 

  
 
 

 

 Tweede hands, tweede kans  

G Kersenhouten tafel uitklapbaar 
 

Hendrik en Babs 
Postma 
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108 Huisbezoek Sint en Piet: hoog bezoek rondom 
5 december bij je thuis. Met Sint en Pieten 
wordt deze pakjesavond extra speciaal. 

Sinterklaas 
commissie 

109 Mooie houten picknicktafel 
De tafel is 1.80 lang. Het is een pakket wat 
thuis in elkaar moet worden gezet. 

Sicco en Pien 
Zijlstra 

110 Sporten in eigen dorp 
4 x 2 uren sporten bij de informele 
vriendensportclub. "Make muscles, not 
excuses!"  Inclusief 1 flesje water per keer. 

Marcel, Natasja, 
Bas, Catharina, 
Yair, Leonie. 

171 DJ Quickfinger op een zondag 
Optreden van de leukste DJ uit de omgeving… 
DJ Quickfinger. Een optreden van max. 3 uur 
inclusief licht en geluid. Datum in overleg 

DJ Quickfinger 

172 Gazon maaien de hele zomer! 
U kunt 10x uw gazon laten maaien! 

Eelco Goodijk 

  



216 Harlinger Huusvrouwen koor 2.0 
Het Harlinger Huusvrouwen koor was gestopt 
maar gaan weer beginnen in de 2.0 versie. 
We zijn nog in de opbouwfase en kunnen in 
mei wel voor een half uurtje op de planken 
staan (verjaardag, schuurfeestje, 
dorpsmiddag, etc.) met weer oud en nieuw 
repertoire. Misschien kennen jullie ons nog, 
een gezellige groep vrouwen die eigen liedjes 
zingen met wat danspasjes er bij en in gekke 
outfits zijn uitgedost. We gaan er een leuke 
middag of avond van maken. Dus as jum ons 
hewwe wille, bieden maar! 

Harlinger 
Huusvrouwen 
koor 2.0 

236 
 
 
 
  

Ballonvaart voor 2 personen, opstappen in 
heel Nederland! Voor 2 personen kunt u een 
onvergetelijke avond of ochtend ballonvaart 
maken. Een unieke ervaring! Datum in 
overleg 

JPH 
Ballonvaarten 

 
 

  
 

 

 
 

 


