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UM-KRANT
WIE DE SCHOEN PAST...

Jeugd van Sexbierum - Pietersbierum e.o.,
Wat zou het vervelend zijn dat je fiets, schooltas of
sportkleding wordt vernield, of gestolen wordt!
Vooral als je het zelf moet betalen.
Daarom dit bericht. Blijf met de handen van een ander zijn
spullen af.

Ouders wilt u, waar nodig is, uw kind(eren) hierop
aanspreken?
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum

ACTIE

€4,-

Lichtjesroute & speurtocht
18 december

17.00

Lichtjesroute door Sexbierum-Pietersbierum

Laat de straten vanaf 17.00 uur stralen zodat de speurders kunnen
genieten van de kerstsfeer in onze dorpen.

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.

17.00

Speurtocht voor jong & oud

De speurtocht is vanaf ieder punt op de route te starten, er is geen
officieel start- en eindpunt. Het deelnameformulier (met hierop alle
nodige informatie) is deze dag vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur op te
halen en in te leveren bij onderstaande adressen*. Vergeet niet om
een pen mee te nemen.
Onder alle goede oplossingen van de speurtocht zullen
een aantal leuke prijzen worden verloot. Je kunt alleen
een prijs winnen als je je eigen formulier inlevert.
De deelnemende straten aan de lichtjesroute, maken ook
kans op een leuke prijs.
Alle prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op de
Facebookpagina van Stichting Oranje Nationaal (en later
in de UM-krant).

Om het kerstgevoel compleet te maken zorgen wij voor
‘koek en zopie to go’ en kunt u onderweg opwarmen bij
een knisperend vuurtje. U komt ons vanzelf tegen langs de route.
Wij vragen u, ondanks dat dit een buitenactiviteit is, te denken aan de 1,5m. Denk om
elkaar en houd het veilig.
*
*
*
*
*

Hottingabur 34
Van Hearsoltestrjitte 19
Terp 5
Adelenstrjitte 35
Tsjerkepaed 13

Tot ziens en veel plezier toegewenst bij de activiteiten in en rond ons dorp.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum

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.

Licht in Oosterbierum
Wat zou het mooi zijn dat elke straat mooi versiert wordt met lichtjes.
Een leuke veilige coronaproof activiteit die je samen met je buren kan doen.
Zet je straat in het licht en je kan er een leuke prijs mee verdienen.
Zo kan het hele dorp met de kerstdagen een mooie dorpswandeling maken.
Begin januari maken we dan bekend welke straat het mooist/verassend/creatiefst
verlicht is.
Sport en Spel commissie wenst iedereen een mooi en sportief 2022
Kerstfeest viering voor ouderen
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het
coronavirus.
Hebben we als diaconie ook dit jaar geen
kerstfeestviering voor ouderen 70+ in ‘it Wead’.
We realiseren ons dat dit een teleurstelling is.
Tussen 21 december en 24 december kunt u ons
met een attentie aan de deur verwachten.
Zijn we 24 december voor 18.uur nog niet bij
u langs geweest, dan mag u bellen op
06-12471899.
Een hartelijke groet namens de Diaconie
van de Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Afgelopen donderdag bereikte ons het droevige bericht
van het overlijden van

Henk Hettema
Henk was jarenlang actief binnen onze vereniging
en de oprichter van de Um-krant
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies
Het bestuur van:
Ondernemersvereniging Sexbierum/Pietersbierum

Komt dat zien, komt dat zien!
In mijn winkeltje van Zending over Grenzen
Woensdag 15 december maak ik van mijn kamer weer een winkeltje.
Er is weer van alles te koop.
Kerst spul, speelgoed, decoratie spul en nog veel meer.
Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom.
Kom gezellig even langs!
Er is weer warme chocolademelk met slagroom met wat lekkers
Frjentsjerterein 3A Sexbierum

Wij zoeken voor dokterspraktijk Waadsicht, locatie Tzummarum een

Interieurverzorger m/v
voor 4 uren per week (flexibel in te vullen)
De werkzaamheden worden verricht buiten kantoortijden.
Bij belangstelling of voor meer informatie neem contact op met:
mv. A. Weiland, praktijkmanager.
Tel: 06-53557150

U kunt bij ons terecht voor
alle reparatie
en onderhoudsbeurten
van uw fiets!

Ook is halen en brengen mogelijk!
Kom langs bij het Fliet 6 in Sexbierum of bel vrijblijvend 06-53673935

Bianca’s vis
Ook voor de feestdagen zetten wij
ons weer “maximaal” in
om de lekkerste vissalades,
gourmetschotels etc. voor u te maken.
Ook voor verse vis kunt u bij ons terecht.
Bestel op tijd en voor info kunt u bellen naar

06 292 814 62
Tot ziens bij Bianca’s Vis

Tijd voor onderhoud!
Ook nu nog gratis halen en brengen
Eventueel stalling mogelijk.
Mail info@zwartmachines.nl
Of bel 06-15567031 voor een afspraak
Door vele brandstofproblemen vullen wij uw tank
met houdbare brandstof zodat u in het voorjaar startklaar bent
Bij elke aangeboden machine gratis een flacon fuelfit
Om de hele zomer bij uw benzine toe te voegen bij elke tankbeurt

WEEKENDAANBIEDING!
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“DE HARMONIE” 15,50
HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
5,50
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MET GRATIS TOETJE! ***
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OP
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PER LITER
HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE

17,50
5,50
PER KABELJAUW
LITER
GEBAKKEN
IN HET CAFÉ

ERWTENSOEP

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE
HET CAFETARIA EN HET CAFÉ ZIJN
OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60
25 - 26 -***
27MET
en 28
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GRATIS
TOETJE!GESLOTEN!
***

Café De Harmonie

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

U kunt nog tot a.s. vrijdag 12.00 uur uw kerstwens
voor de UM-Krant van 22 december doorgeven!
Dat is tevens de laatste UM-Krant van dit jaar.
Wij zijn van 24 t/m 31 december gesloten.
De UM-Krant verschijnt die week niet!

De Kopieerwinkel

uitgever van de UM-Krant
Ockingahiem 65 - 8801 KR Franeker

BROOD EN BANKETBAKKERIJ OFFENGA
NYE BUORREN 2, 8855 CG SEXBIERUM
TEL:0517-591252

EMAIL :

BESTELLIJST VOOR DE KERSTDAGEN:
AANTAL.
…………… SUIKERBROOD KLEIN
.................. SUIKERBROOD GROOT
…………… KRENTENBROOD KLEIN
…………… KRENTENBROOD GROOT
…………… SUIKER TULBAND
…………… KRENTEN TULBAND
…………… KERSTBROOD KLEIN
…………… KERSTBROOD GROOT
…………… STOKBROOD
.................. CIABATTA GROOT
…………… HARDE BOLLEN
…………… MINI CROISSANTS
.................. CROISSANTS
…………… CIABATTABROODJES
…………… DEENSE KRAKELINGEN
…………… KERSTLUXE
…………… PAIN DE LUXE
…………… KRENTENBOLLEN
…………… BRUINE BROODJES ZONDER
…………… BRUINE BROODJES SESAM
................. BRUINE BROODJES ZONNEBLOEM
BRUINE BROODJES GEMENGD
…………… WITTE BROODJES
…………… VLOERKADETTEN
…………… WIT BROOD HEEL
…………… WIT BROOD HALF
…………… BRUIN BROOD HEEL
…………… BRUIN BROOD HALF
…………… GROF VOLK HEEL
…………… GROF VOLK.HALF
…………… BJIRMENBÔLE HEEL
…………… BJIRMENBÔLE HALF
…………… VIKORN HEEL
…………… VIKORN HALF
.................. SPELT HEEL
.................. KOOLHYDRAAT ARM HEEL
…………… BOERENCAKE
…………… AMANDELCAKE
…………… VRUCHTENCAKE
…………… RB AMANDELKRANS 250 GRAM
…………… RB AMANDELKRANS 500 GRAM
…………… RB AMANDELSTAAF
…………… RB AMANDELSTAAF OPGEMAAKT
…………… KERSTKRANS KOEKEN 10ST
……………
BESTELLIJST VAN:

bakkerijoffenga@gmail.com

€ 2,40
€ 4,80
€ 2,40
€ 4,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 4,60
€ 6,90
€ 1,45
€ 1,60
€ 0,60
€ 0,45
€ 0,85
€ 0,80
€ 1,55
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,56
€ 0,53
€ 0,56
€ 0,56
€ 0,56
€ 0,53
€ 0,56
€ 2,25
€ 1,25
€ 2,25
€ 1,25
€ 2,30
€ 1,35
€ 2,85
€ 1,50
€ 2,85
€ 1,50
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,95
€ 5,50
€ 10,00
€ 4,50
€ 5,10
€ 4,35

Whatsapp:0617171064

AANTAL.
AL ONS GEBAK IS MET KERSTOPMAAK
SLAGROOM TAARTEN
…………… 12 STUKKEN
€ 13,75
…………… 16 STUKKEN
€ 16,75
…………… 20 STUKKEN
€ 19,50
…………… 24 STUKKEN
€ 22,40
3 SMAKEN TAARTEN
…………… 16 STUKKEN
…………… 20 STUKKEN
…………… 24 STUKKEN

€ 17,65
€ 20,50
€ 23,50

SLAGROOM
……………
……………
……………
……………

€
€
€
€

13,20
16,10
19,00
21,85

CREME ORANJEKOEK
…………… 12 STUKKEN
…………… 16 STUKKEN
…………… 20 STUKKEN
…………… 24 STUKKEN

€
€
€
€

13,20
16,10
19,00
21,85

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

LUXE KERST SCHNITT
SLAGROOM SCHNITT
PENSE SLOF
APPELTAARTJE
ZWEEDS APPELTAARTJE
HAZELNOOT TAARTJE 16 CM
SLAGROOMVLAAI 16 CM
VRUCHTENVLAAI 16 CM
CHIPOLATA PUDDING 6 PERS.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,40
6,20
7,15
5,65
5,75
6,95
6,25
6,25
5,30

DIVERSEN:

……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
................................................................
................................................................

ORANJEKOEK
12 STUKKEN
16 STUKKEN
20 STUKKEN
24 STUKKEN

NAAM:

.................................................................................

ADRES:

.................................................................................

WOON-PL.

.................................................................................

DAG:

.................................................................................

EN GEZEGENDE KERSTDAGEN

BETAALD

Ja

FAM. OFFENGA EN MEDEWERKERS

Nee

BEDANKT VOOR UW BESTELLING

Bestellijst uiterlijk inleveren t/m DINSDAG 21 december!!!

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
16 - 18 dec.

Spaar nu voor korting
op een gietijzeren braadpan!
Bij een volle spaarkaart ontvangt u de pan
van € 88,95 voor slechts € 50,00
Deze actie loopt tot eind december!
8,45
500 gr. boeren gehakt ................ 3,95
500 gr. malse bieflappen ............

Special:

BOURGONDISCHE
VARKENSHAAS

rolletje van varkenshaasmedaillons, verpakt in
ontbijtspek en lekker gemarineerd

100 GRAM € 1,99

vlug klaar:
kerrie schijven

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............ 2,45
200 gr. ossenworst, aan 1 stuk ... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib, samen voor € 3,20

GEBRADEN
KIP DRUMSTICKS
6 stuks voor € 4,95

GEBRADEN SUCADELAPJES
met jus, alleen even opwarmen

100 gram € 1,89
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 7,25
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

