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Vanwege de aangescherpte corona maatregelen
is de viering van a.s. zondag in de kerk van
PKN Sexbierum-Pietersbierum
uitsluitend via de livestream te volgen.

Tijdens de lockdown werkt De Kopieerwinkel
t/m 24 december gewoon door.
Stuur uw (print)opdracht via de mail naar
info@kopieerwinkel.com Wij voeren de opdracht uit, sturen een tikkie
en na betaling kunt u de opdracht op afspraak afhalen.
Vergeet niet uw mobiele telefoonnummer met de opdracht mee te sturen.

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
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

Kerstfeestviering voor ouderen.
Al vele jaren organiseert de Diaconie een
kerstfeestviering voor ouderen
Helaas is deze ontmoeting dit jaar niet mogelijk door
het coronavirus.
We hopen dat u het mag vieren met familie, vrienden
of buren. We willen u hierbij
fijne en Gezegende kerstdagen toewensen
en hopen dat we u volgend jaar mogen ontmoeten.
Tijdens deze kerstvieringen hielden we altijd een collecte voor een goed doel.
Dit jaar willen we het Rode Kruis bij u aanbevelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL83 INGB 0000 0068 68
onder vermelding van: Rodekruis/Nederland
Of neem een kijkje op de site Rodekruis.nl
Een hartelijke groet van de Diaconie PKN Sexbierum/Pietersbierum

Eetcafé Tzummarum

Bestel uw salades vroegtijdig
Huzaren- en vleessalades € 3,50 per persoon
Bestellen graag voor dinsdag 22 december
Openingstijden tijdens de feestdagen:
25 december gesloten
26 december open van 16.00 tot 20.00 uur
27 december open van 16.00 tot 20.00 uur
Nieuwjaarsdag gesloten

Tel. 0518 850 797

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
VERKOOP
BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Voor al uw benodigdheden moet u bij PAND 28 zijn!

Alles tegen elk aannemelijk bod!

Vanwege de strenge maatregelen is Ning gesloten,
Ruime keuze
de kapsalon is gesloten,
GEBRUIKT
WITGOED MET GARANTIE
Rebel Rose is ook gesloten.
Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wijfietsreparaties
voeren desgewenst
uw met
oude
machine
Voor
kunt U bellen
0613551320
kosteloos af!
wij maken dan een afspraak met u wanneer u de fiets
kunt brengen of wanneer
de fiets bij u ophalen.
DHLweSERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

Verder is Pand 28 gesloten
IS UW
VOOR
DE WINTER?
voorFIETS
zolangKLAAR
dit kabinet
het nodig
acht.
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Wij wensen al onzegepoetst,
klanten
en dorpsgenoten
gesmeerd
en behandeld
met een vuilafstotend middel.
hele fijneDitkerstdagen
alles voor € 25,en een beter
en voorspoedig
Eventuele
reparaties altijd in2021
overlegtoe.
met de klant.
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor
een afspraak
kunt u bellen 06 135 513 20
Ning
en Wiebe
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

Familie, freonen en bekenden
Ik winske jimme een Noflike Kryst en een Soun 2021 ta.
Hert. Gr. Klaasje Dijkstra-Pols
Saxenstate Frjentsjer
Mededeling:
Helaas kan de Kersttocht, die in de adventskalender
op maandag 21 december wordt aangekondigd, niet doorgaan.
I.v.m. de corona maatregelen hebben we van de
gemeente Waadhoeke geen toestemming gekregen.

Een bijzonder jaar, dat was het zeker. De jaarlijkse
festiviteiten moesten we aanpassen of hebben we zelfs moeten annuleren.
We hopen volgend jaar weer vele activiteiten te kunnen organiseren, het is tenslotte
ook het jaar van het Dorpsfeest. Deze zal zijn van 8 t/m 12 september 2021.
We zullen natuurlijk nog wel even moeten afwachten hoe we het volgend jaar
mogen organiseren.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Denk om elkaar en blijf gezond.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

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

ALD & NIJ
Kom eens een kijkje nemen op onze kerstshow.
We hebben mooie kerststukken, kransen, kersttoef en nog veel meer
kerstdecoratie.
U bent van harte welkom op de Muntsewei 3,
8853XN Kloosterlidlum.
We zijn geopend op ma. t/m vr. van 13.00 tot 17.00 uur
en zaterdag 19 Dec. van 10.00 tot 17.00 uur
U mag ook een afspraak maken om lang te komen (0638301875).
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.

Vanaf heden is de ingang
op Kade 2 Tzummarum
Deurmatten – rollen Gordijnstof –
vitrage/strookjes – droogloopmatten –
Glazen Vazen – Schilderijen – Schemerlampen –
Kerstartikelen – Schouw – zilveren kandelaars –
kroonluchter – Kussens – Eethoek – Bankstel –
decoratie Tin – Vloerkleden – etc.

WOTEX-WONEN - Tzummarum
Maandags gesloten

Bij Bianca’s Vis

Ook te bestellen heerlijke zelfgemaakte vissalades
en gourmetschotels.
En alles op het gebied van verse of gerookte vis.
Voor meer informatie / prijzen en bestellen
op nr. 0629281462
Donderdag 24 en donderdag 31 december
staan wij bij de coop Sexbierum van 11.00 tot 16.00 u

Tel 06 292 814 62
Tot dan, Bianca’s Vis

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:

XXL FRICANDEL
SPECIAAL

3,95

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PATAT SHOARM
met salade en saus

11,50

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

Ophalen bestellingen
Ophalen
Ophalen bestellingen
bestellingen
Om de wachttijd vóór de winkel te beperken,
is erde
opwachttijd
donderdag
24 de
december
de winkel
Om
vóór
winkel tenaast
beperken,
Om de wachttijd vóór de winkel te beperken,
een
voor24bestellingen.
is
er afhaalpunt
op donderdag
december naast de winkel
is er op donderdag 24 december naast de winkel
Betaling
kan hiervoor
uitsluitend
met pin!.
een afhaalpunt
bestellingen.
een afhaalpunt voor bestellingen.
Wilt
u nog
iets
bijuitsluitend
bestellen ófmet
uitzoeken,
Betaling
kan
hier
pin!. dan kunt
Betaling kan hier uitsluitend met pin!.
u gewoon
in debijwinkel
uw bestelling
ophalen.
Wilt
u nog iets
bestellen
óf uitzoeken,
dan kunt
Wilt u nog iets bij bestellen óf uitzoeken, dan kunt
u gewoon in de winkel uw bestelling ophalen.
u gewoon in de winkel uw bestelling ophalen.
Wij wensen u alvast Prettige Kerstdagen!
Team
Slageriju Hiemstra
Wij wensen
alvast Prettige Kerstdagen!
Wij wensen u alvast Prettige Kerstdagen!
T.0517-591254
Team Slagerij Hiemstra
Team Slagerij Hiemstra
Openingstijden van de winkel:
T.0517-591254
T.0517-591254
* Donderdag 24 december zijn wij geopend tot 17.00 uur
* 1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten!

Wij wensen u Prettige Kerstdagen!
		
Familie Hiemstra en medewerkers

vleesaanbieding

Geldig

t/m 24 dec.

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
Gourmet/Steengrill-of
100 gr. entrecote ...................... 2,49
fondueschotel
500 gr. ossenstaart ................... 4,45
Special:

GEVULDE KERSTBIEFSTUK
malse biefstuk, gevuld met kruidencreme
en noten tapenade
Bereiding: bakken 2x 3 minuten

100 gram € 2,49

VLUGKLAAR:

satéschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
Wij maken de lekkerste Kerst rollade
magere varkensrollade, procureurrollade,
varkensfiletrollade, half-om-half rollade,
magere runderrollade of een gevulde
kerstrollade.
Ook kunnen wij uw kerst rollade
grillen en snijden!
Bestel-lijn: 0517-591254
Zie ook onze kerstfolder, of download
deze op onze website:
www.slagerijhiemstra.nl
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friese Coppa ................. 2,79
100 gr. gebraden rib-eye ........ ... 2,99
100 gr. gevulde kerstrollade ...... 2,49
VLEESWARENDUO:
100 gebraden gehakt +
100 gr. katenspek, samen voor € 3,20

standaard
ca.250 gr. v.a p.p € 4,75
Gourmet/steengrill schotel De Luxe
met gemarineerd vlees en mini
cordon blue
p.p € 5,75
Gourmet/Steengrill Compleet
Vlees als bij Gourmet/steengrillschotel
De Luxe, aangevuld met champignons,
paprika,ui, stokbrood, kruidenboter,
rundvleessalade, 3 soorten saus
		
p.p. € 13,90
en nog een gratis pannenkoek-shaker!

Ovenklare vleesschotels

* Runder braadstuk * Rosbief
* Varkensfilet, naturel of gemarineerd
* Mini Beenham
* Toscaanse Kersthaasjes, gevulde
varkenhaas

woensdag gehaktdag:
kilo gekruid gehakt € 6,99

