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UM-KRANT
STICHTING VOEDSELBANK ’DE HELPENDE HAND’

Als u/jij financieel niet kunt rondkomen, kunt u/jij een beroep doen op
de voedselbank ‘De helpende hand’ in Noordwest Friesland: Niet alleen
voeding, ze helpen je om alles weer op de rit te krijgen. Vooral nu in deze
onzekere tijd. Neem gerust contact op,
·telefoonnummers:
·e-mailadres: 		
·website: 		

06-20190121 of 06-10389396
helpendehandharlingen@hotmail.com
voedselbankdehelpendehand.nl

Kunt u anderzijds wat missen…. (lees verder elders in deze UM-Krant)

Beste dorpsgenoten van Oosterbierum,
Voorgaande jaren kwamen wij altijd eenmaal aan de deur om te zingen en te
collecteren voor het goede doel op 11 november.
Vanwege de corona maatregelen zullen de kinderen nu op eigen gelegenheid bij de
deuren langs gaan, het kan dus zo zijn dat er meerdere kinderen bij u langs komen.
Er is dit jaar ook geen collecte.
Wij hopen op u begrip.
Met vriendelijke groeten,
Jeugdraad Oosterbierum

ACTIE

16 oktober 2020 - - - 50 jaar getrouwd
Graag hadden wij dit willen gedenken in een dankdienst met elkaar, maar dit was
niet mogelijk door de Corona-crisis. Toch werd het voor ons een onvergetelijke dag
met veel verrassingen. Een dag met een gouden randje.
Er waren veel felicitatiekaarten met goede wensen, cadeaus en bloemen.
Het was in één woord geweldig dat zoveel mensen er aandacht aan hebben
besteed.
Heel hartelijk bedankt daarvoor.
Met een vriendelijke groet, Willem en Janny van der Heide-Hogerhuis.

Deze jongeman wordt op

5 november
60 jaar

en is nog altijd aan het toneel spelen
in grote en kleine kluchten, en staat voor
iedereen altijd klaar.
Van harte met deze mijlpaal
en nog vele jaren erbij!

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

WINTERBEURT VOOR UW FIETS!
Uw fiets weer klaar voor het winterseizoen!
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,-geheel nagekeken,
Uw fiets€wordt

Eventuele reparaties altijd in overleg
metgesmeerd
de klant.en behandeld
gepoetst,
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

STICHTING VOEDSELBANK ’DE HELPENDE HAND’
Als je financieel niet kunt rondkomen, kunt je een beroep doen op
de voedselbank ‘De helpende hand’ in Noordwest Friesland: Niet
alleen voeding, ze helpen je om alles weer op de rit te krijgen.
Vooral nu in deze onzekere tijd.
Neem gerust contact op:
06-20190121 of 06-10389396
helpendehandharlingen@hotmail.com
voedselbankdehelpendehand.nl
Kunt u wat missen….
Gezien de corona tijd willen we nu niet langs de deuren gaan, maar
vragen we u om een gift over te maken voor de voedselbank, zodat
zij in korte lijnen kunnen werken om passende pakketten te maken.
Een gift via de bank NL13 RABO 0123148111 t.n.v. ’De helpende
hand” te Harlingen:, is daarom zeer welkom. Anderzijds is er in elk
dorp de mogelijkheid om goederen te brengen:
Sexbierum: Bij de ingang van de Terskflier-tsjerke en het Terskflier
gebouw staat een bak.
Oosterbierum: Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2 is de garage of schuur
open voor boodschappen.
Tzummarum: Zaterdag 14 november 13.00 tot 15.00 uur of
zondagmorgen in de Sint Martinustsjerke.
Graag uw aandacht voor: de Boodschappenlijst voor de voedselbank:
*Zilvervliesrijst

*Macaroni / Spaghetti
*Droge mix voor Macaroni /
*Spaghetti / Nasi
*Aardappelpuree
*Groenten in blik (geen glas)
*Soep in blik (geen glas)
*Pannenkoekmix compleet
*Maggi / Mayonaise
*Koeken b.v. Jodekoeken /
*Ontbijtkoek / Stroopwafels

*Broodbeleg Jam / Pindakaas
*Appelstroop/ Chocopasta
*Suiker / Stroop
*Thee / Koffiefilters
*Toiletartikelen; Tandpasta /
*Handzeep /Haarshampoo
*Afwasmiddel (klein)
*Toiletpapier
*DE spaarpunten ook zeer welkom
(hiermee wordt koffie verkregen)

Hartelijk dank namens de gezamenlijke Diaconieën
van de Protestantse Gemeenten in de um-dorpen

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

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

Sexbierum-Pietersbierum…
daar gebeurt wat!
Geweldig, wat een spirit is er voelbaar in onze dorpen!
We nemen u graag mee in de lopende en toekomstige acties voor onze MFA.
Werk aan de winkel
In It Waed en De Terskflier wordt meerdere keren per week gewerkt, door
verschillende ploegen vrijwilligers: onderdelen inpakken, stickers plakken,
doosjes vullen etc. Vol energie en ook nog heel gezellig!
Donateursactie
Enkele weken geleden kwamen we bij u langs, om u te vragen donateur van
de MFA te worden. Er zijn vele dorpsgenoten die een toezegging hebben
gedaan. De MFA kan jaarlijks rekenen op een bijdrage van maar liefst 275
donateurs, prachtig!
Giften
Er komen met enige regelmaat giften binnen, zowel contant als via de bank.
Geweldig, als deze spontane bijdragen.
Hierbij willen we deze vrijwilligers, donateurs en gulle gevers speciaal
bedanken! De opbrengst van alle acties en werkzaamheden in 2020
is inmiddels meer dan €40.000,- !
Textielcontainer bij de tennisbaan
Aan de Spoardyk, bij TV WESP staat een kleding- en textielcontainer. Hier kunt
u kleding, knuffels, schoeisel en andere soorten textiel inleveren. De
opbrengst van de verkoop van het textiel uit deze container is in 2020 voor
onze MFA!
Flessenautomaat Coop
Bij Coop Sexbierum kunt u uw statiegeld doneren! U stopt uw flessen in de
automaat en drukt op de donatieknop. Zo gemakkelijk is het! En de Coop
(landelijk) doet ook een flinke donatie. Doneert u ook een keer uw statiegeld?
Oud ijzer
Op zaterdag 12 december komen we graag uw oud ijzer weer ophalen. Wilt u
het nog even voor ons bewaren? U kunt het nu ook alvast inleveren in de
oranje container aan de Hoarnestreek (op de ‘reed’).

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

KIPSCHNITZEL HAWAÏ 12,50
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

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 op verschillende manieren
bestellen t/m vrijdag 13 november a.s.:
In de webshop op: www.mfasexbierumpietersbierum.nl
Door het bestelformulier in te leveren:
 Afke Tolsma - Walburgastrjitte 31 - Sexbierum
 Tiny Plat - De Kampen 29 – Sexbierum
 Per e-mail: 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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 5 T/M ZATERDAG 7 NOVEMBER

10 PENCE’S € 9,45
15 SPECULAASJES € 3,55
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF € 3,50
KWARKBROOD € 2,30
BOERENCAKE € 2,85
DEZE WEEK EEN OVERHEERLIJKE

SLAGROOM SCHNITT

VAN UW PLAATSELIJKE BAKKER!!

VOOR MAAR € 5,40

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

BEDRIJFSKLEDING
De Kopieerwinkel
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. malse bieflappen ...........

Special:

7,95

PARMA STICK

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

100 gram € 1,49

VLUGKLAAR:

tex-mex burgers
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ....... 1,95
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers bacon +
100 gr. snijworst,
samen voor € 3,20

Geldig

5-7 november

SHOARMA PAKKET
500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 7,95

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Gelderse schijven,
5 halen, 4 betalen
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

