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UM-KRANT
Gelegenheid om dierbaren te gedenken

De Protestantse Gemeente Sexbierum/Pietersbierum nodigt de inwoners van onze dorpen en andere
belangstellenden uit om op zaterdag 21 november tussen 15.30 – 17.00 uur een lichtje aan te
steken in de Terskfliertsjerke aan de Tsjerk Hiddesstraat 25/27 in Sexbierum.
Dit ter herinnering aan geliefden, die we hebben verloren.
In de kerk is er tijd voor bezinning. Zoek rustig een plek en gedenk onder de klanken van zachte
muziek en beelden uw geliefde(n).
Er is iemand van het pastoraat aanwezig.
We hopen, dat u zich welkom voelt.
In deze tijd van corona houden we ons aan de geldende regels. In de kerkzaal mogen maximaal 30
bezoekers en is tijdens het lopen een mondkapje verplicht. Als u gaat zitten, mag het mondkapje af.

Zondag 22 november zal in de gedachtenisdienst geen gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken
i.v.m. de corona maatregelen. Wel wordt er dan aandacht geschonken aan deze lichtjes.
Deze zondag zijn familieleden van overleden gemeenteleden uitgenodigd.
Daardoor is de kerk vol en zijn er ook in de zaal van de Terskflier al een aantal plaatsen bezet.
Er is nog ruimte voor 12 personen.
Wilt u als gemeentelid deze dienst graag bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij Jantsje van der Veen,
tel. nr. 0517 59 1937.
Deze dienst is ook te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl.

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken
voor het meeleven na het overlijden van onze lieve kleinzoon

Leon
Bedankt voor de lieve woorden op de kaart,
e-mail, app of telefonisch.
Sietske en Freerk Zwart

ONDERNEMERS OPGELET!
Verras je medewerkers met een
MFA kerstpakket!

Zoek je nog een mooi kerstpakket voor je medewerkers? Kijk in onze
webshop en bestel eenvoudig een mooi pakket.
Royale pakketten met het thema bourgondisch of buitenleven. De
inhoud is samengesteld met hulp van lokale ondernemers en wordt
geleverd in authentieke verpakking.
De netto opbrengst komt ten goede aan onze nieuwe MFA. Afhalen op
19 december of bezorgen in de UM-dorpen (+ € 5,00) mogelijk.
Bezorging op andere locaties in overleg.
Ga voor alle details naar
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Te koop mooie “Conference” laagstam perenbomen
OP=OP
De boom is circa 1,5 meter hoog en wordt geleverd zonder pot. Gratis bezorging
op zaterdag 21 of 28 november op ieder adres in de um-dorpen.
(Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Oosterbierum, Klooster Lidlum, Dongjum,
Tzummarum en Firdgum.)
Dit is een actie van dorpsbelang Sexbierum - Pietersbierum;
de netto opbrengst komt ten goede aan onze nieuwe MFA!
Zie ook ons aanvullende “UM-dorpen-perenboom-upgrade-pakket”,
afgestemd op kleigrond en harde wind!
Bestellen kan op https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Lukt online bestellen niet? Bel dan 06 45 888 117
(op werkdagen van 16:00 tot 22:00, za + zo 9:00 tot 22:00)

Winteronderhoud
Door regelmatig onderhoud gaan uw Tuinmachines jaren langer mee!
Dus bel 06-155567031 mail info@zwartmachines.nl
Dan worden uw machines gratis gehaald en gebracht op afspraak.
Uw machine word van onder tot boven helemaal gecheckt, olie filter en bougie
worden vervangen, mes slijpen, geheel gereinigd en gesmeerd

Nu in de aanbieding

JOHN DEERE loopmaaier 47 cm vario aandrijving
van € 1290,- nu voor € 900,-

Marjoleins Bloemen
Dit jaar is het anders dan anders, de workshops gaan wel door,
maar op een andere manier ivm corona virus.
We gaan pakketten maken zodat u thuis even heerlijk een middag
of avond kunt knutselen.
De kerst pakketten sturen we op of u kunt ze ophalen.
Op verschillende datums zijn de workshops online te zien.
Kunt u niet op deze datums dan sturen we het filmpje op
of er zit een handleiding bij.
De datums zijn:
Woensdag 9 december om 14.00 en 19.30 uur
Donderdag 10 december om 19.30 uur
Dinsdag 15 december om 19.30 uur
Woensdag 16 december om 14.00 en 19.30 uur
Donderdag 17 december om 19.30 uur
De kosten zijn € 25,- exclusief verzendkosten
Lijkt het u leuk? Geef u snel op voor 5 december op het telefoonnummer: 06-83665557 of mail naar info@marjoleinsbloemen.nl
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

U kunt nu weer
een afspraak maken!

Aan alle
Um-dorpsbewoners,
Dit jaar zullen velen van ons ongetwijfeld de kerstdagen anders
doorbrengen dan we gewend zijn.
Daarom willen wij u dit jaar in de gelegenheid stellen om een
3 gangen kerstmenu bij ons te bestellen voor eerste kerstdag,
25 december.
U kunt uw bestelling tot 22 december telefonisch aan ons
doorgeven, met een door u uitgekozen tijdstip vanaf 12.00 tot
en met 20.00 voor het afhalen van uw 3 gangenmenu of diverse
salades.
Op het door u aangegeven tijdstip zal de bestelling voor u klaar
staan in het café.
De bestelling kunt u telefonisch doorgeven op 0517-591476.

Team HCR de Harmonie

Kerstmenu HCR de Harmonie
Voorgerechten
∗ Gebonden bospaddenstoelensoep
∗ Rundercarpaccio met parmezaanse kaas en
pijnboompitten
Beide gerechten met oerbrood en kruidenboter

Hoofdgerechten
∗ Stoofpotje “de Harmonie” van biefstuk, varkenshaas en
kipfilet in huisgemaakte jachtsaus
∗ Trio van zalm met citroen dillesaus
Beide gerechten met witlofrolletje, sperzieboonrolletje,
stoofpeer en aardappelgratin

Nagerechten
∗ Huisgemaakte tiramisu
∗ Bosvruchtenbavarois
€ 29,95 pp

Wil je deze Kerst iemand
bedanken met een origineel
cadeau?
Op zoek naar iets leuks om iemand te bedanken of de verrassen, denk
eens aan de kerstpakketten in de MFA webshop. Leuk om te geven,
nog leuker om te krijgen!
Royale pakketten met het thema bourgondisch of buitenleven. De
inhoud is samengesteld met hulp van lokale ondernemers en wordt
geleverd in authentieke verpakking.
De netto opbrengst komt ten goede aan onze nieuwe MFA. Afhalen op
19 december of bezorgen in de UM-dorpen (+ € 5,00) mogelijk.
Bezorging op andere locaties in overleg.
Ga voor alle details naar
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Stookklaar brandhout te koop:
50 euro voor een hele ruime kuub!
Met trots gezaagd door de deelnemers van onze zorgboerderij te Pietersbierum.
Voor meer inlichtingen bel de Gerbranda State: 06-51692511
Zorgboerderij voor arbeidsmatige dagbesteding
Hoarnestreek 7
8856 RV Pietersbierum
gerbrandastate.nl

27 NOVEMBER
LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING
START
VERKOOP!
Alles tegenDE
elk aannemelijk
bod!

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

van de
Ruimemooiste
keuze

KERSTBOMEN

GEBRUIKT WITGOED MET GARANTIE

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voerenindesgewenst
uw oude machine
de UM-Geving
kosteloos af!

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Dit alles voor € 25,-

Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

3,50
JOPPIEBURGER
HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

RIB ROAST

14,95

met gebakken aardappelen of friet en salade

MET GRATIS TOETJE
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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 19 T/M ZATERDAG 21 NOVEMBER

10 GEVULDE KOEKEN € 9,45
8 BOTERKOEKEN € 7,55
6 PAIN DE LUXE € 4,60
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF € 3,50
YOGHURTTAARTJE € 5,15

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. runder riblappen ..........

6,45

Special:

GEGRATINEERDE PORC
schuitje met gemarineerde varkenshaas,
rauwe ham, kruidencrème en kaas

100 gram € 2,25

VLUGKLAAR:

haché
burgers
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. slagers achterham,
samen voor € 3,20

Geldig

19-21 nov.

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje

100 gram € 1,99
VERS VOOR U GEMAAKT:

GEVULD
STOKBROODJE
per stuk € 3,95
VOLGENDE WEEK:

dinsdag:
750 gr. magere varkenslappen € 5,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

