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UM-KRANT

Beste lezer van de UM-Krant,
Ondanks het geringe aanbod aan kopij door de coronamaatregelen, gaan we door met het
uitgeven van de UM-Krant. Als uitgever hebben we ook een plicht ten aanzien van onze
vaste adverteerders. Dat de UM-Krant er af en toe uitziet als een advertentieblad en dat
de kosten bijna net zo hoog zijn als de baten, nemen we maar voor lief.
Hopelijk mogen er begin volgend jaar weer evenementen worden georganiseerd en kunnen
clubs en verenigingen weer hun normale activiteiten oppakken en kunnen kerken diensten
houden voor alle gelovigen. In de UM-Krant van 23 december maken we weer ruimte vrij
voor de gratis kerst- en nieuwjaarswensen. Meer info volgt te zijner tijd.
Maar het belangrijkste is: Blijf vooral gezond! Pas goed op uzelf en uw medemens.
Met vriendelijke groet, Leo Omlo

Uitgever van de UM-Krant

Sinds kort gevestigd in Oosterbierum

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

ACTIE

Laatste week!

Bestel nu de MFA Bollenmand…
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

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

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

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

TURKS BROODJE KEBAB

MET TZATZIKISAUS EN SALADE 8,95
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

Vanaf heden weer te koop
Heerlijke peulvruchten

* Bruine bonen
* Kapucijners
* Groene erwten (snert)
* Kollumer zoete grauwe erwten

En ook appels en peren, tevens aardappels om zelf patat te maken
Aardappels op bestelling; 0612280692 de overige lekkernijen
vindt u in het hokje (zelfbediening)
Freerk & Sietske Zwart - Hoarnestreek 18 - Oosterbierum

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 12 T/M ZATERDAG 14 NOVEMBER

SPECULAASSTAAF € 4,40
200 GR. PEPERNOTEN € 1,35
6 WITTE BROODJES € 2,70
SUIKERBROOD € 2,15
BOERENCAKE € 2,85
APPELTAARTJE € 4,95

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

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
4,95
500 gr. boeren gehakt ............... 3,95
500 gr. malse hamlappen ..........

Special:

PARMA STICK

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

100 gram € 1,49

VLUGKLAAR:

shoarma burgers
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ...... 1,79
250 gr. Hausmacher leverworst 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden runderrollade +
100 gr. slagers boterhamworst,
samen voor € 3,20

Geldig

12-14 nov.

500 GR. HACHÉVLEES
met gratis kilo uien

€ 6,95

MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 3,75
VOLGENDE WEEK:

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

