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Onze dorpen mogen weer een nieuwe dominee verwelkomen!
Ds. Evert Jan Hefting uit Sneek heeft ons beroep aangenomen.
Hij wordt bevestigd en doet intrede op zondag 29 november a.s.
Tegelijkertijd wordt zijn echtgenote Martha Kroes aangesteld als kerkelijk
medewerker.
Deze feestelijke eredienst is helaas beperkt toegankelijk vanwege het Corona-virus.
Toch kunt u de dienst volgen op www.kerkdienstgemist.nl (Sexbierum – live).
De dienst begint ’s morgens om 9.30 uur in de Terskflier-tsjerke.
Het thema is: Een nieuw begin.
We hopen dat dit de start is van een mooie periode en dat zij zich snel thuis zullen
voelen in onze dorpen.

VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant
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

ACTIE
Varta powerbank

€ 15,-

Stekkerdoos 3-vaks

€ 2.50

Kabelbox 5 meter

€ 7.50

Kabelhaspel 10 meter € 12.50
Verlengsnoer 10 meter € 9,OP = OP

SINTERKLAAS
SEXBIERUM
en
PIETERSBIERUM

in MFA it Waed
opgave via: papierwerk_piet@outlook.com

Volwassenen
dragen deze en
geven elkaar
1,5 meter ruimte

INTOCHT SINTERKLAAS IN SEXBIERUM/PIETERSBIERUM
28 november 2020
Door alle corona maatregelen hebben de Sint en zijn Pieten vertraging opgelopen.
Vooral Papierwerkpiet heeft het erg druk gehad.
Veel zaken moeten nu digitaal geregeld worden, waardoor Papierwerkpiet
overuren moest maken.
Maar nu is het dan toch zover. De Sint en zijn Pieten komen naar Sexbierum!
Er wordt een “Sint&Piet WALK BY” gehouden in ‘T Waed.
De kinderen worden vermaakt door de Sint en zijn Pieten middels een
wandelroute door het dorpshuis.
Om alles volgens de huidige regels te laten verlopen vragen we jullie
medewerking. We zullen werken met tijdssloten, een looproute en handhaving
van de 1.5 meter. Deze tijdssloten duren een half uur en vinden plaats tussen
13.00-15.30 uur. Daarnaast vragen we aan de volwassenen om een mondkapje te
dragen.
Om Papierwerkpiet te helpen vragen we jullie om je op te geven door een mailtje
te sturen naar papierwerk_piet@outlook.com en te vermelden met hoeveel
volwassenen en kinderen jullie komen. Doe dit voor donderdag 26 november.
Je ontvangt donderdagavond van Papierwerkpiet een mailtje hoe laat jullie
verwacht worden.
Tot 28 november!
De Sint en zijn Pieten

Dit is het standaardformaat van 1/6 pagina voor een advertentie. De kosten
bedragen voor niet commerciële berichten € 5,00 per 1/6 pagina.
Voor berichten met commerciële doeleinden bedagen de kosten € 10,00.
U kunt uw bericht sturen naar info@um-krant.nl. U ontvangt dan een iDeal link
voor de betaling. Ook kunt u uw bericht tegen contante betaling inleveren bij
De Kopieerwinkel in Franeker of bij Bakkerij Offenga in Sexbierum.

Leeg verkoop Buorren 113 Tzummarum
Lappen stof/kandelaars/kerstspullen/kussens/
schemerlampen/meubels/schilderijen/etc.
Van Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur

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,-

Huis-aan-huiscollecte in Oosterbierum en Kloosterlidlum
op woensdag 2 december tussen 19.00 en 20.00 uur
Wij luiden de (nood)klok van de Sint Joris Tsjerke voor de
vluchtelingkinderen op Lesbos – Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten voor duizenden
vluchtelingen, waaronder heel veel kinderen,
in Griekse vluchtelingenkampen.
Hun zoektocht naar warmte, veiligheid en een betere toekomst
eindigde in een uitzichtloze situatie.
Of toch niet.. Kerk in Actie komt in actie.
Eerst: Noodopvang, Voedsel en Kleding daarna Onderwijs
en Investeren in de Toekomst.
Helpt u mee? Help jij mee? Geef deze kinderen een toekomst.

Sinds kort gevestigd in Oosterbierum

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

Beste dorpsbewoners van Sexbierum en Pietersbierum,
Deze week valt de adventskalender bij u in de bus.
Ook dit jaar weer met een verscheidenheid aan
bijdragen uit het dorp. Naast de financiële bijdrage,
die vermeld is in de adventskalender, willen we ook
nog de stichting ‘Juckema-Sideriusfonds’ noemen.
Ook dit jaar hebben zij ons weer gesteund met een
bijdrage, waarvoor onze dank!
Als er bij u geen adventskalender is bezorgd en u wilt wel graag één ontvangen,
dan kunt u na zaterdag 28 november een mailtje sturen aan

adventskalender@pknsexbierumpietersbierum.nl
Afhalen op De Kampen 29 kan ook.
We hopen, dat er dan nog kalenders over zijn!

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

Marjoleins Bloemen
Dit jaar is het anders dan anders, de workshops gaan wel door,
maar op een andere manier ivm coronavirus.
We gaan knutselpakketten maken zodat u thuis even heerlijk een
middag of avond kunt knutselen. De kerst knutselpakketten 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
en 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,- euro exclusief verzendkosten.
Lijkt het u leuk? Geef u snel op voor 5 december op het telefoonnummer:
06-83665557 en email adres is info@marjoleinsbloemen.nl
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

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.
Zie ook: www.um-krant.nl

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

PLATE HAMBURGER
SPECIAAL

8,95

met friet en salade

MET GRATIS KLEINE MILKSHAKE

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

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

Christmas
Tree Delivery

VANAF VANDAAG

VERKRIJGBAAR

De beste service & kwaliteit
dat is onze specialiteit!

Waarom voor een echte Nordmann
kerstboom kiezen?
• Vol en breed: Geen kale plekken in de
kerstboom. Aan de brede en volle takken van
een Nordmann-spar is gemakkelijk een grote
hoeveelheid decoraties, slingers en lichtjes
te hangen.
• Weinig tot geen naalduitval: Een grote
frustratie rondom de kerstdagen is vaak dat
het hele huis vol met naalden ligt. Het vegen
houdt maar niet op en dit kan leiden dat
er misschien even wordt gewacht met de
aanschaf van een kerstboom, tot vlak voor de
Kerst. Hartstikke zonde natuurlijk, want van
een Nordmann-spar moet zo lang
mogelijk van worden genoten. Gelukkig blijven
de meeste naalden van deze boom keurig aan
de takken zitten.
• Botte naalden: Auw! Het ophangen van
decoraties is geen pretje als er steeds scherpe
naalden in uw handen prikken. Een
Nordmann-spar heeft dit probleem niet,
omdat de naalden niet scherp maar bot zijn.
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120-165 cm

€25

165-210 cm

€30

Laat uw kerstboom ook
GRATIS thuisbezorgen!
Bestel nu via:
06 13 29 89 89
of
Christmastree-delivery@
hotmail.com

Wat maakt ons zo uniek?
• Wij bezorgen de kerstbomen GRATIS aan huis.
• Wij hanteren de RIVM-Maatregelen.
• Wij bezorgen in heel “de Greidhoeke” GRATIS bij uw thuis!
• Blijf thuis i.v.m corona!
Waarom bij ChristmasTree-Delivery bestellen?
Onze voordelen op een rijtje:
• Gemakkelijk en snel te bereiken via: 06 13 29 89 89
• Niet goed? Dan krijgt u een nieuwe boom of uw geld terug!
• Service en kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats,
wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.
• Betalen kan snel en gemakkelijk via: Pin/Contactloos,
Tikkie of Contant.
• De beste kwaliteit Nordmann kerstbomen van Friesland!
• Geen naalden en rotzooi meer in uw auto!
Wilt u ook de allermooiste kerstboom in huis? Bestel dan via de volgende manieren:
• Bel of Whatsapp naar: 06 13 29 89 89
• Email: Christmastree-delivery@hotmail.com en plan gemakkelijk een bezorgmoment!
Ook voor vragen kunt u terecht via het bovenstaande e-mailadres of mobiele nummer.

Koop nu ook uw kerstboomaccessoires bij ons!
20 meter Ledverlichting met 8 verschillende standen

Actieprijs

bij aankoop
van een boom

€19,99

OPEN OP AFSPRAAK

Dietie Popken

exclusieve zijdebloemen

klassieke boeketten
ook in opdracht
bruidswerk
bloemwerk en kransen
rouwarrangementen
voor bedrijf en particulier

Alde Buorren 12
Nije Buorren 21
8855 HP Sexbierum
Tel: 0517-390184

dietiepopken@kpnmail.nl
www.dietiepopken.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 26 T/M ZATERDAG 28 NOVEMBER

10 PORTUGEZEN € 5,85
15 SPECULAASJES € 3,55
5 CROISSANTS € 3,60
KWARKBROOD € 2,30

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
Voor pakjesavond, of bij de borrel:
*Gevulde stokbroodjes		
per stuk € 4,45
*Ovenverse saucijzebroodjes
per stuk € 1,49
*Dé Hapjespan: in 20 minuten voor
ca. 10 personen warme snacks op tafel.
		
€ 34,90
Vraag er naar in de winkel!
500 gr. malse bieflappen ...........

7,95

Special:

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

100 gram € 2,25

VLUGKLAAR:

kerrieschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. boeren snijworst ............ 1,89
250 gr. gekookte worst ............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. katenspek +
100 gr. schouderham, samen voor € 3,20
VOLGENDE WEEK:

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

Geldig

26-28 nov.

Tips voor Sinterklaas:
Vlees-kado-doos, schaaltje/mandje
met div.soorten worst, vleescheque,
div.soorten rollades,
droge-worst-letter S
Bij een gezellige Sinterklaas-avond
hoort natuurlijk een

gourmet-of fondueschotel
van de Ambachtelijke Slager!

Gourmet/Steengrill-of
fondueschotel standaard
6 soorten vlees
ca.250 gr.p.p
€ 4,75
Gourmet/steengrill schotel De Luxe
7 soorten, gemarineerd vlees		
ca.250 gr.p.p
€ 5,75
Gourmet/Steengrill Compleet
7 soorten, gemarineerd vlees(300 gr.)
luxe rundvleessalade stokbrood &
kruidenboter 3 soorten saus
gesneden groente		
(vanaf 4 pers.)
p.p. € 13,90
en nog een gratis pannenkoek-shaker!

