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UM-KRANT

Lege flessen actie op 22 oktober

Op donderdag 22 oktober komen wij (diaconie Sint Joris Tsjerke)

NIET

bij u langs om lege flessen op te halen.
Met pijn in ons hart delen wij mee dat wij gezien de huidige
omstandigheden GEEN flessenactie kunnen houden.

MAAR

1.In delen van Azië en Afrika vreten enorme zwermen sprinkhanen grote
hoeveelheden voedsel op. Honger dreigt. Uw hulp is nu dringend nodig.
2.De armoede onder ouderen in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, is
schrijnend. Gaarkeukens kunnen de stroom niet aan.
Eén maaltijd kost 2 euro. Helpt u mee?
Bovenstaande doelen willen we niet de dupe laten worden.
Wanneer u uw flessen inlevert en het bedrag overmaakt
op onderstaand nummer of zomaar een bijdrage stort kunnen we toch helpen.

Alvast bedankt!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0325513007
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum – Wijnaldum.
Onder vermelding: Flessenactie.

ACTIE
€6,99 €5,€15,-

Nood breekt wet!
Omdat het aantal besmettingen m.b.t. corona de laatste periode weer oploopt
vinden wij het niet verantwoord een ledenvergadering te organiseren.

De geplande algemene ledenvergadering van 29 oktober
gaat daarom niet door.
De verwachting is dat we nog de hele winter in deze kwetsbare situatie zitten.
Om die reden gaan wij de ledenvergadering van dit jaar combineren met die van
volgend jaar. Wij willen geen enkel risico nemen met de gezondheid van onze leden.
We hopen op ieders begrip.
Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-lidlum

Vanaf maandag 19 oktober
aangepaste openingstijden
Dinsdag 		
Woensdag
Donderdag 		
Vrijdag 			
Zaterdag 		
Zondag 			

16.00 tot 20.00 uur
16.00 tot 20.00 uur
16.00 tot 20.00 uur
11.30 tot 20.00 uur
11.30 tot 20.00 uur
16.00 tot 20.00 uur

Alleen afhalen na telefonische bestelling

0518 850 797

BUORREN 85 - TZUMMARUM

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
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WitgoedRuime
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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

Per 1-11-2020 ferhuzie ik fan de Kampen,
nei Statsjonswei 15 8855HV Seisbierrum,
Tel.nr.0517 591351
C.Bakker -Kaastra
Geachte leden,
Door het coronavirus is het is dit jaar onmogelijk om een ledenvergadering te
houden.
Als bestuur hebben we besloten om de lidmaatschapskaarten voor het nieuwe
seizoen NIET bij u langs te brengen, wij vinden dit niet verantwoord.
In deze moeilijke tijd willen wij al onze leden een GRATIS jaar aanbieden.
Mocht er zich een ijsperiode aandienen, dan kunt u op vertoon van de “oude”
kaart schaatsen. Mocht u nog niet lid zijn van deze b(l)oeiende vereniging dan
kunt u op de baan voor slechts € 5,00 lid worden. (i.p.v. € 10,00). Namens onze
penningmeesteres een dringend beroep op diegene die verhuisd zijn.
Graag de wijziging/opgave doorgeven via de mail. m.vd.zee@ziggo.nl Ook als je
16 jaar of ouder bent dien jezelf lid te worden.
We hopen u deze winter weer op de ijsbaan te kunnen ontmoeten.
Pas goed op uzelf en de medemens !!.
Met vriendelijke groeten, het bestuur IJsclub Meiinoar Ien Sexbierum-Pietersbierum

WEEKEND AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

PATAT STOOF

10,-

MET GRATIS TOETJE

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00

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

Café De Harmonie

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

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Banken - Stoelen - Kasten - Tafels
Woonaccessoires
kandelaars/kussens/lampen/schilderijen etc.
Kom gerust eens langs bij Wotex-Wonen
Buorren 111 in Tzummarum.
We zijn open op Dinsdag t/m Zaterdag
van 9.30 tot 17.00 uur

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 22 T/M ZATERDAG 24 OKTOBER

15 SPECULAASJES € 3,55
SPECULAASSTAAF € 4,40
SUIKERBROOD € 2,15
5 CROISSANTS € 3,60
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,10

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

22-24 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!
500 gr. malse bieflappen ...........

7,95

Special:

KNUSPER SCHNITZEL

heerlijke varkensschnitzel, krokant gepaneerd met een lekkere knuspermantel

MAGERE
VARKENSROLLADE
per kilo € 7,95

iedere 4e GRATIS

MAALTIJD V/D WEEK:

VLUGKLAAR:

ERWTENSOEP

boeren
hamburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ........... 2,25
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib,
samen voor € 3,20

eigen gemaakte

liter € 4,95

VOLGENDE WEEK:

dinsdag:
slavinken 5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

