Wekelijkse huis aan huis krant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum,
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl

wk 48| 1 december 2021

UM-KRANT
Beste lezers van de UM-Krant,

Op onze internetsite um-krant.nl hebben we een verhaal uit de Leeuwarder
Courant geplaatst over de ontmanteling van de zoutput tussen Pietersbierum en Wijnaldum. Voor de mensen die de LC niet lezen of het artikel
hebben gemist.
De coronacrisis heeft ook z’n invloed op ons bedrijf. Met name het grotendeels ontbreken van evenementen in de afgelopen anderhalf jaar speelt
daarbij een grote rol. Ook aan inhoud van de UM-Krant is dat terug te
zien. Met hangen en wurgen kunnen we krant meestal kostenneutraal
maken. De agenda voor de UM-Geving laten we weer vervallen.
Er is weinig te melden. Met stille hoop op betere tijden....
De kerstdagen staan weer voor de deur. En dat stelt ons voor een dilemma.
De jaarlijkse pagina’s met kerst- en nieuwjaarswensen willen we ook dit
jaar graag weer plaatsen. Gezien de respons, voorzien deze pagina’s in een
behoefte. Het is echter onmogelijk om deze in de huidige omstandigheden
gratis aan te bieden. We overwegen om er een kleine vergoeding voor te
vragen, maar zijn daar nog niet helemaal uit. Ik hoop u daar volgende
week over te kunnen informeren.
Blijf vooral gezond!
Met vriendelijke groet, Leo Omlo Uitgever van de UM-Krant

ACTIE

€15,-

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: ………………………………………………………………………
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………

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.

Tinus & Tineke Sijbesma
Na jaren van werken zijn jullie nu klaar,
dus nu maar genieten van elkaar.
Een nieuwe stek word gebouwd,

en op 2 December zijn jullie 40 jaar getrouwd!
Lokwinske fan: Siem & Mattie.
T & T Sijbesma Kade 1 8851-ES Tzummarum.
Vanaf dinsdag 7 december ga ik iedere dinsdag tafels in mijn kamers neerzetten
om spullen te verkopen, zoals speelgoed, boeken, kerstspul, decoratiespullen
en nog veel meer. Iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur bent u welkom op
Frjentsjerterein 3A Sexbierum. Opbrengst gaat naar het goede doel: Stookhout
Oost Europa. Graag een mondkapje dragen!

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

Kerstbomen
Verkoop
Sexbierum-Pietersbierum
Openingstijden Kerstbomenwinkel
Tsj. Hiddesstrjitte Sexbierum (kerkplein)
Vrijdag 3 dec.
Zaterdag 4 dec.
Zondag 5 dec.
Maandag 6 dec.
Dinsdag 7 dec.
Woensdag 8 dec.
Donderdag 9 dec.
Vrijdag 10 dec.
Zaterdag 11 dec.

10.00 – 17.00 uur
Gesloten
15.00 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur

Let op: u kunt bij ons alleen pinnen
(contante betaling is niet mogelijk)
Wij bieden kerstbomen in
diverse soorten, maten en prijsklassen.
Op vrijdag en zaterdag ook lekkere snert, glühwein en
chocolademelk ‘to go’ verkrijgbaar.
Bezorging gratis in Sexbierum en Pietersbierum.
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Kerstbomen
Inzameling
Sexbierum-Pietersbierum
Regel direct bij aankoop dat uw boom na de feestdagen
weer wordt opgehaald!
Inwoners van Sexbierum en Pietersbierum kunnen bij
aankoop van een boom in de Kerstbomenwinkel aangeven,
dat de boom na de jaarwisseling weer mag worden
opgehaald.
Dorpsbelang zal de aangemelde adressen verdelen onder de
schooljeugd (t/m groep 8), welke de bomen van 3 t/m 5
januari 2022 op zal halen.
De bomen worden bij de gemeente ingeleverd en de jeugd
krijgt €0,50 per boom. Uw boom krijgt zo een goede
bestemming!
Vind jij het leuk om kerstbomen op te halen én een
zakcentje te verdienen? Meld je snel aan als ‘inzamelaar’
via dorpsbelang@sexbierum.net
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

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

Kerstpakkettenactie
						0517-0518
Ook dit jaar gaan wij, Helene Hommema-Omlo,
Esperanza v/d Laar, Ramona v/d Meulen en Suus Nijdam
Kerst- & Oudejaarspakketten maken voor de minima in de regio.
Hierbij hebben wij natuurlijk jullie hulp ook weer nodig, om weer
veel mensen, die het financieel niet breed hebben,
blij te maken met een goed gevuld pakket.
Wij zoeken houdbare producten.
Denk bijvoorbeeld aan:
Koffie, thee, koffiemelk, suiker, pasta, macaroni, rijst, saus, soep,
drinken (bv limonade of pakken drinken) zoutjes/nootjes, koek,
afbakbroodjes, (kerst)chocolade, (kerst)brood, houdbaar beleg,
fruit in blik en snoepgoed.
Heeft u iets liggen in uw voorraadkast?,
of wilt u boodschappen verzamelen?
Contact: pakkettenactie@gmail.com
Wij willen jullie alvast hartelijk danken voor het lezen.
Ophalen is geen probleem. Stuur ons gerust een e-mail.
Ook mag het worden ingeleverd bij De Kopieerwinkel in Franeker
Wilt u liever een geldbedrag doneren?
Dat kan op IBAN: NL59 KNAB 0259 7334 15 t.n.v. pakkettenactie

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 13 -- ZATERDAG
ZATERDAG 24 -- ZONDAG
ZONDAG 35 OKT.
dec.
VRIJDAG

IN
IN HET
HET CAFETARIA
CAFETARIA

PATAT SHOARMA
LOEMPIA
INCL.SAUS
INCL. SAUS

12,50
3,50

HUISGEMAAKTE,
GOEDOF
GEVULDE
MET GEBAKKEN
AARDAPPELEN
FRIET EN SALADE

MET GRATIS TOETJE! ***
ERWTENSOEP
OP ***
=
P
O
PER LITER
P
O HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE
IN HET CAFÉ
OP=
ERWTENSOEP

5,50

17,50
5,50
PER
LITER
GEBAKKEN KABELJAUW

OPENINGSTIJDEN
CAFETARIA:
MET GEBAKKEN
AARDAPPELEN
OF FRIET, EN SALADE

OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60

MAANDAG DINSDAG
16.00
*** MET WOENSDAG
GRATIS TOETJE!
***- 20.00 UUR
DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 11.00 - 20.00 UUR
ZONDAG					16.00 - 20.00 UUR
OPENINGSTIJDEN CAFÉ:
DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 11.00 - 17.00 UUR

Café De Harmonie

Kade 1 - Sexbierum - Tel. 591476 - www.hcrdeharmonie.nl
Dit is het standaardformaat van 1/6 pagina voor een advertentie. De kosten
bedragen voor niet commerciële berichten € 5,00 per 1/6 pagina.
Voor berichten met commerciële doeleinden bedagen de kosten € 10,00.
U kunt uw bericht sturen naar info@um-krant.nl. U ontvangt dan een iDeal link
voor de betaling. Ook kunt u uw bericht tegen contante betaling inleveren bij
De Kopieerwinkel in Franeker of bij Bakkerij Offenga in Sexbierum.

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

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 2 T/M ZATERDAG 4 DEC.

RB AMANDELSTAAF € 4,05
15 STUKS SPECULAAS € 3,95
SPECULAASSTAAF € 4,45
6 WITTE BROODJES € 2,75
RONDE SINTERKLAAS
ORANJEKOEK € 5,85
U KUNT BIJ ONS OOK EEN
ROOMBOTER AMANDEL
LETTER BESTELLEN, IN ALLE
LETTERS VAN HET ALFABET.

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
100 gr. verse kipschnitzels ..........

1,29

Special:

WINTERKONINKJE

slagersrookworst, gevuld met heerlijke kaas
en omwikkeld met gerookt spek

4 HALEN, 3 BETALEN!!

vlug klaar:

hachéburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ........ 1,89
250 gr. gekookte worst ............... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20
Voor pakjesavond, of bij de borrel:
*Gevulde stokbroodjes		
per stuk € 4,45
*Ovenverse saucijzenbroodjes
per stuk € 1,59
*Dé Hapjespan: in 20 minuten voor
ca. 10 personen warme snacks op tafel.
		
€ 34,90
Vraag er naar in de winkel!
Tips voor Sinterklaas:
Vlees-kado-doos, schaaltje/mandje met
div.soorten worst, vleescheque,
div.soorten rollades, droge-worst-letter S

Geldig
2 - 4 dec.

Bij een gezellige Sinterklaasavond
hoort natuurlijk een
FONDUE OF GOURMETSCHOTEL
van de ambachtelijke slager!

FONDUE/GOURMET OF
STEENGRILLSCHOTEL

“STANDAARD”

6 soorten vlees
ca. 250 gr. p.p. € 4,95

GOURMET of STEENGRILLSCHOTEL “DE LUXE”
7 soorten gemarineerd vlees
ca. 250 gr. p.p. € 5,95

GOURMET/STEENGRILL
“COMPLEET”

7 soorten gemarineerd vlees
ca. 300 gram
luxe rundvleessalade
stokbrood en kruidenboter
3 soorten saus, gesneden groente

vanaf 4 personen
p.p. € 14,90
VOLGENDE WEEK:

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

