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UM-KRANT
Adventskalender 2020 – doet u mee?

Net als voorgaande jaren, hopen we ook dit jaar op alle
adressen van Sexbierum en Pietersbierum weer een
Adventskalender te bezorgen. Een lokaal gemaakte kalender voor op de tafel,
op initiatief van de PKN Sexbierum-Pietersbierum, met bijdragen van diverse
dorpsgenoten. Het thema voor dit jaar is ‘Een nieuw begin’.
Hebt u een mooi gedicht, een spreuk of een andere bijzondere bijdrage, dan
kunt u deze t/m zaterdag 17 oktober a.s. inleveren bij:
adventskalender@pknsexbierumpietersbierum.nl
of in de brievenbus op De Kampen 29 in Sexbierum.
Hartelijke groet van de redactie, Olga, Joke, Annemieke, Loziena en Tiny
De redactie zal uit de inzendingen de meest geschikte kopij selecteren. Het inleveren
van kopij is geen garantie voor plaatsing.

In deze tijd is alles anders. Collecteren in coronatijd vraagt om extra veiligheid.
De gezamenlijke collecte van het Reumafonds, Longfonds en de Hartstichting zal
niet plaatsvinden via de vertrouwde collectebus. Dit jaar zal er gecollecteerd worden
middels een donatiekaart. Deze kaart ontvangt u tijdens de collecteweek in uw
brievenbus. We hopen ook dit jaar op een geslaagde collecte.
Klaaske en Vokie

ACTIE
PER ZAK

2 ZAKKEN

€3,- €5,6-pack
OP=OP

€5, -

Kerstpakketten Actie

0517-0518

Ook dit jaar gaan wij, Helene Hommema-Omlo,
Esperanza v/d Laar en Ramona v/d Meulen
Kerst & Oudejaarspakketten maken.
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.
We zoeken houdbare producten.
Denk bijvoorbeeld aan:
Koffie, thee, koffiemelk, suiker, pasta, macaroni, rijst, saus, soep,
drinken (bv limonade, pakken drinken), zoutjes/nootjes, koek,
afbakbroodjes, (kerst)chocolade, (kerst)brood, houdbaar beleg,
fruit in blik, snoepgoed.
Heeft u iets liggen in uw voorraadkast
of wilt u al 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

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
VERKOOP
BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Voor
al uw tegen
benodigdheden
moet u bij PAND 28
zijn!
Alles
elk aannemelijk
bod!

WitgoedRuime
metkeuze
garantie!

Gratis gebracht
en aangesloten!
GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren desgewenst uw oude machine
DHL en DPD
pakketservice!
kosteloos
af!
UITWASBARE MONDKAPJES

6.95
DHL SERVICEPUNT

in diverse designs

Halen en versturen van uw pakket

HERFSTBEURT VOOR UW FIETS!
Uw fiets weer klaar voor de winter!
ISUwUW
FIETS
VOOR DE WINTER?
fiets wordt
geheelKLAAR
nagekeken, gepoetst,
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

WIJ VERZORGEN
DE WINTERBEURT!
Dit alles voor slechts
€
25,Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
gepoetst, gesmeerd en behandeld
GRATIS haal- en brengservice in de UM-dorpen.
met een vuilafstotend middel.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
alles voor € 25,of langskomen in de Dit
winkel.
altijd inFIETSEN
overleg met de klant.
DIVERSEEventuele
NETTEreparaties
GEBRUIKTE
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
met garantie!
Inruil mogelijk.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Voor fiets reparatie heten
wij u vaninharte
welkom in
of langskomen
de winkel.

onze werkplaats, met ingang aan de Nije Buorren.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Op heeche leeftyd fan 101 jier is ferstoan
us altyd ynteressearre en fleurige âld buorfrou

Sjirkje Miedema- van der Schaaf
Wy sille har misse.

Dick & Thea en bern
Sicco & Wilhelmina en bern.

Nu in de aanbieding
ACCU POWER

GTM Kettingzaag 40 volt van €390 nu € 300
GTM bladblazer 40 volt van €290 nu € 200
STihl kettingzaag 30 cm 299 nu €249
Echo bladblazer 50 volt €589 nu € 440

Alle aanbiedingen zijn inclusief accu en lader

WEEKEND AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

PISTOLET BEENHAM

MET HONING-MOSTERDSAUS

5,95

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER
IN HET CAFÉ:

KIPSATÉ

13,50

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** Ook om mee te nemen € 12,50 ***

Patat en snacks uit de snackbar uitsluitend
telefonisch bestellen!! 0517-591476

Café De Harmonie

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

Herfstvakantie aanbieding!!!
Vrijdag:
1 makreel en 2 zoute haringen € 7,50
Familie zak kibbeling met gratis saus € 12,00
Dinsdags en vrijdag staan we bij de coop Sexbierum

Tel 06 292 814 62
Tot dan, Bianca’s Vis

Oosterbierum –Kloosterlidum
Lege flessenactie op DONDERDAG 22 OKTOBER vanaf 18.30 uur.
Hongersnood door sprinkhanenplagen, overstromingen of droogte.
Voedselhulp is nodig, nieuwe zaden voor het voorjaar ook.
Kinderen zijn vaak het kind van de rekening .
Uw lege flessen van nu vullen hun magen straks.
Helpt u mee? Dank u wel!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 15 T/M ZATERDAG 17 OKTOBER

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF € 3,50
15 JODEKOEKEN € 2,65
CHOCOLADECAKE € 3,00
4 BANANENSOEZEN € 5,95

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

15-17 oktober

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!
6,95
500 gr. boeren gehakt ............... 3,95
Special:
500 gr. magere runderlappen .....

KNUSPER SCHNITZEL

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,95

heerlijke varkensschnitzel, krokant gepaneerd met een lekkere knuspermantel

MAALTIJD V/D WEEK:

iedere 4e GRATIS

eigen gemaakte

VLUGKLAAR:

met groenten en gehakt

baconburgers
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden runderrollade .. 1,89
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. slagers achterham
samen voor € 3,20

LASAGNE

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

