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Collecte voor Vluchtelingenkinderen op Lesbos
goed voor ruim € 1000.In Oosterbierum en Klooster-Lidlum gingen
op woensdag 2 december tussen 18.00 en 19.00 uur
collectanten op pad.
De (nood)klok van de Sint Joris Tsjerke luidde de actie
in. Wanneer u de collecte gemist hebt kan er een bijdrage overgemaakt worden naar
NL02RABO0325513007
t.n.v. diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.
Onze dank gaat uit naar de collectanten
en allen die ons – maar eigenlijk de
Vluchtelingenkinderen – hebben gesteund.

De Kopieerwinkel is gesloten van
25 december t/m 3 januari

De UM-Krant van 30 december
verschijnt daarom niet!

De Kopieerwinkel | Ockingahiem 65 | Franeker

Beste dorpsgenoten,
Het is een bijzonder jaar. Dit maakte dat we o.a. 75 jaar Vrijheid toch anders met u hadden
willen vieren en herdenken dan we in gedachten hadden. Ondanks dat kunnen we wel
terugkijken op een mooie aangepaste Dodenherdenking met een waardige kranslegging bij
de graven en een geweldig succesvolle stoepkrijtwedstrijd op Bevrijdingsdag.
We hopen volgend jaar u weer een feestelijk programma aan te kunnen bieden zoals u van
ons gewend bent of eentje op aangepaste wijze.
De huidige situatie rondom Corona maakt dat Stichting Oranje Nationaal SexbierumPietersbierum het donateursgeld nog steeds niet bij u op kan halen en de donateurskaart
aan u te kunnen overhandigen.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en zodra het weer kan, zullen wij u dit laten
weten.
Er is nog wel een mogelijkheid …..
Het is mogelijk om het donateursbedrag van €5,00 aan ons over te maken op
rekeningnummer NL24 RABO 0325 5011 65 t.n.v. Stichting Oranje Nationaal o.v.v. uw adres.
Zou u dit willen doen voor 31 december 2020?
Na ontvangst hiervan zullen wij de donateurskaart bij u door de brievenbus doen.
Velen van u hebben dit al gedaan, waarvoor dank!
Nieuwe donateurs vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden bij onze penningmeester Sicco
Volbeda door middel van het sturen van een e-mail naar:
penningmeester.oranjenationaal@gmail.com.
Tot 18 jaar mag er op het donateurschap van de ouders, onze evenementen bezocht
worden.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

No ik wer thús bin, wol ik jimme allegearre tankje foar alle kaarten
dy’t ik krigen ha: In hiele muorre fol!
It docht goed om te witten dat der safolle minsken oan je tinke.
Janke de Groot-vd Meer

De Mooiste

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

KERSTBOMEN

LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING
Alles tegen elk aannemelijk bod!

en KERSTARTIKELEN
Ruime keuze
GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE
in de
UM-Geving

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren desgewenst uw oude machine
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.

GRATIS BEZORGD IN DE UM-DORPEN!

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

In actie voor de MFA
Bollenmanden groot succes!
Er zijn maar liefst 185 MFA Bollenmanden verkocht. Sexbierum, Pietersbierum
en omliggende dorpen zetten dit voorjaar de bloemetjes buiten! Dat wordt
vast een prachtig gezicht.
Laatste kans om uw Kerstpakket te bestellen!
Deze week kunt u nog een Kerstpakket bestellen via de webshop, leuk om te
geven en nóg leuker om te krijgen.
We verkopen royale pakketten met het thema bourgondisch of buitenleven.
De inhoud is samengesteld met hulp van lokale ondernemers en wordt
geleverd in authentieke verpakking. De pakketten kunnen worden afgehaald
op 19 december a.s. of tegen vergoeding worden bezorgd.
Bestel nu op: mfasexbierumpietersbierum.nl/webshop
11 december - SinterKerstBingo – leerlingen basisschool
Op vrijdag 11 december kunnen kinderen meespelen met de SinterKerstBingo.
Gewoon thuis, vanuit de huiskamer.
De kosten zijn €2,00 per kind en opgeven kan nog t/m 9 december a.s. via
mfasexbierumpietersbierum.nl/webshop
12 december - Oud ijzer
Op zaterdag 12 december komen we binnen de bebouwde kom van
Sexbierum en Pietersbierum graag uw oude metalen weer ophalen.
Woont u buiten de bebouwde kom en heeft u oud ijzer voor de MFA?
- U kunt het inleveren in de oranje container aan de Hoarnestreek;
- Wij halen het graag bij u op, bel dan met Jan Bruinsma op tel. 06-53923374.
Andere items in de MFA webshop: mfasexbierumpietersbierum.nl/webshop
Kijk ook eens in de MFA webshop voor:
- lekker warme, lokaal gebreide sokken;
- leuke geschenken (vogelhuisjes, gebreide Nijntjes);
- heerlijke wijnen;
- perenbomen.
Flessenautomaat Coop
Bij Coop Sexbierum kunt u nog tot het eind van de maand uw statiegeld
doneren voor de MFA. Alvast hartelijk bedankt!

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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

VERMIST ONZE LIEVE JACK
OMGEVING SEXBIERUM
Wie weet waar Jack is of heeft hem gezien.
Jack is een kater van 7 maanden.
Gecastreerd en gechipt.
Kleur: Zwart-wit.
Te herkennen aan: een zwarte vlek vanaf oor tot over zijn neusje,
zwart vlekje bij zijn bekje en een ronde zwarte stip op zijn buik.
Zou u in uw tuinhuisje, schuur of garage willen kijken?
Wij missen hem enorm!
Jellie van der Molen 06-50432905

WEG = WEG
Wees er snel bij, en grijp uw kans.
Meubels-Schemerlampen-Kroonluchter
Sierkussens-Kerstversiering-Schouw.etc.

WOTEX-WONEN - Buorren 115 - Tzummarum
Maandags gesloten

Wij zijn geschrokken van en getroffen
door het bericht van overlijden
van onze betrokken en behulpzame buurtgenoot

Eelke Goodijk
Zijn vrouw, kinderen en verdere familie
wensen wij veel sterkte met het verwerken van dit verlies

Buurtvereniging Op ‘t Ein

Opgavebon Kerstwens

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.

Marjoleins Bloemen
We hebben nog diverse kerstbomen staan
met kluit en zonder kluit.
Op 12 december hebben we wat uitgebreider
met leuke vilt producten en knutsel tassen van Frutzel
en leuke kerst stukjes staan,
dat hebben we van 9.00 tot 17.00 uur.
En u kunt bij ons pinnen.
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

Winteronderhoud
Door regelmatig onderhoud gaan uw Tuinmachines jaren langer mee!
Dus bel 06-15567031 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,-

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

BOEREN BEREHAP

UI-PAPRIKA-SPEK INCL. SAUS

4,00

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PLATE SPARERIBS

15,50

met gebakken aardappelen of friet en salade

MET GRATIS TOETJE!

Bestel nu vast uw kerst salades

Huzarensalade
5,50 p.p.
Rundvleessalade 6,50 p.p.
Zalmsalade		
7,50 p.p.

Graag bestellen vóór 22 december!

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

Café De Harmonie

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

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
Special:
500 gr. malse hamlappen ..........

GEVULDE KERSTBIEFSTUK
malse biefstuk, gevuld met kruidencreme
en noten tapenade

100 gram € 2,49

VLUGKLAAR:

gehakt
cordon blue

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. casselerrib .................... 1,95
200 gr. ossenworst aan 1 stuk ... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gebraden gehakt +
100 gr. Corned beef, samen voor € 3,20

Geldig

10-12 dec.

VERS UIT DE OVEN:
GEBRADEN KIPPENBOUTEN
4 stuks voor € 5,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

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

