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UM-KRANT
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 je zelf 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

ACTIE

€5 , -

AVC slagroomschnitte
Bestellen voor vrijdag 6 november
vrijdag 13 november bij u thuis bezorgd!

Bestel via internet:
Vul het formulier in. Deze vind je op de
website, Facebook of scan de QR-code. De
rest wijst zich hier vanzelf.

Bestel via het formulier:
Vul het formulier volledig in
Stop het formulier en het te betalen bedrag
samen in 1 envelop en lever deze in bij:
Coop Sexbierum (in de inleverbox), door
de brievenbus op Molepaed 6 of door de
brievenbus op Dukerstrjitte 22.
LET OP: De AVC slagroomschnittes worden
alleen bezorgd in Sexbierum, Pietersbierum,
Wijnaldum en Oosterbierum!

GEPRODUCEERD DOOR
BAKKERIJ
VAN DER KLOET

€7,50

HAAL NU DE ÉNIGE ECHTE AVC SLAGROOMSCHNITTE IN HUIS EN STEUN ONZE MOOIE VERENIGING!
Bestelformulier AVC slagroomschnitte
Naam:……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………
Ik bestel
o
o
o
o

1 AVC slagroomschnitte (€7,50)
2 AVC slagroomschnittes (€15,-)
3 AVC slagroomschnittes (€22,50)
4 AVC slagroomschnittes (€30,-)

Knip het formulier uit en stop deze in een envelop met het te betalen bedrag,
lever deze in bij Coop Sexbierum (in de inleverbox), door de brievenbus op
Molepaed 6 of door de brievenbus op Dukerstrjitte 22.
Bestellen voor vrijdag 6 november, de slagroomschnittes worden
vrijdagavond 13 november bezorgd op het aangegeven adres, dus zorg dat er
iemand thuis is!
De slagroomschnittes worden alleen bezorgd in Sexbierum, Pietersbierum,
Wijnaldum en Oosterbierum!

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

Bestel nu de MFA Bollenmand…

…en geniet dit voorjaar van bloemenpracht!
Wilt u dit voorjaar ook een mooie bloeiende mand bij de voordeur of op
uw terras? Bestel dan nu het doe-het-zelf-pakket voor de

MFA Bollenmand!

Bestel voor uzelf, of geef de mand cadeau, de bollen kunnen tot begin
december worden geplant.
Wat zit er in het pakket?
Naast een prachtige mand, bevat het pakket 50
bloembollen, potgrond, een handleiding en een
mooi tijdschrift.
Een doe-het-zelf-pakket?
Het doe-het-zelf-pakket bevat een duidelijke
handleiding. Alle materialen worden
meegeleverd. U plant de bollen volgens de
handleiding en komend voorjaar komen ze
gespreid op en kunt u wekenlang genieten van
prachtig bloeiende bloemen!

Voorbeeld van vanoostwaard.com

Bestellen
Het doe-het-zelf-pakket kost €20,00 en de opbrengst van deze actie gaat
naar onze MFA. U kunt de MFA Bollenmand bestellen door het
bestelformulier uiterlijk vrijdag 13 november in te leveren bij:
 Afke Tolsma - Walburgastrjitte 31 - Sexbierum
 Tiny Plat - De Kampen 29 - Sexbierum
 per e-mail kan ook: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
De bollenmand wordt in de hele gemeente Waadhoeke gratis bezorgd op
zaterdag 21 november 2020 tussen 16.00 en 18.00 uur, op een door u
gekozen adres.

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Bestelformulier Bollenmand MFA
Naam aanvrager:
Mobiel telefoonnummer aanvrager:
Afleveradres bollenmand:
(straat, huisnummer, plaats)
Aantal bollenmanden (á €20,00):
Lever dit bestelformulier uiterlijk vrijdag 13 november in bij:
Afke Tolsma – Walburgastrjitte 31 – Sexbierum
Tiny Plat – De Kampen 29 – Sexbierum
óf mail de benodigde gegevens naar: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
Betaal de bollenmand uiterlijk vrijdag 13 november, door het bedrag van €20,00 p.p over te
maken onder vermelding van het afleveradres op bankrekening NL11 RABO 0326940588
t.n.v. Stichting Dorpscentrum Sexbierum

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

Sinds kort gevestigd in Oosterbierum

Hobby Houtdraaier Jaap
Wilt u een origineel, passend en op maat
gemaakt cadeau geven?
Kijk op www.houtenpennen.nl

TARIEVEN ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
De tarieven voor particulieren, verenigingen,
kerken, stichtingen e.d. zijn:

€ 5,00 per zesde pagina
Hele pagina: € 25,00
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.
Kijk op: www.um-krant.nl

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

PLATE SHOARMA

11,50

MET GEB. AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
MET GRATIS TOETJE

HUISGEMAAKTE SNERT
PER LITER

5,00

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG		
16.00 - 20.00 UUR
MAANDAGS AFHALEN VIA HET CAFÉ
DINSDAG		
16.00 - 20.00 UUR
WOENSDAG		
16.00 - 20.00 UUR
DONDERDAG		
11.30 - 20.00 UUR
VRIJDAG		
11.30 - 20.00 UUR
ZATERDAG		
11.30 - 20.00 UUR
ZONDAG		
16.00 - 20.00 UUR

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

Café De Harmonie

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

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

kleurplaat herfst

U kunt weer
een afspraak maken!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 29 T/M ZATERDAG 31 OKTOBER

10 GEVULDE KOEKEN € 9,45
6 COCOSMACRONEN € 4,60
KRENTENBROOD € 2,15
VICTORIATAARTJE € 3,70

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

29-31 oktober

Spaar voor onze gratis rookworst!!
LAATSTE WEEK!

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. varkens filetlappen
naturel of gemarineerd ....

Special:

5,95

PARMA STICK

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 1,99

rolletje van varkensschnitzel, gevuld met
Parmaham, zongedroogde tomaatjes,
rucola en Argentijnse kruiden

MAALTIJD V/D WEEK:
HACHEE MET RUNDVLEES

VLUGKLAAR:

250 gram € 3,95

100 gram € 1,49

boeren
gehakt schnitzels
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. salami ........................... 1,69
250 gr. grillworst naturel ........... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. katenspek +
100 gr. schouderham, samen voor € 3,20

lekker met rode kool
en aardappel(puree)
VOLGENDE WEEK:

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

