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Weet u het nog? Haïti, zware aardbeving!! Uw hulp is dringend nodig!

Noodhulp na aardbeving in Haïti
Haïti krijgt klap na klap. Zware aardbeving op 14 augustus en daarna de storm
Grace met zware regenval. Meer dan 2000 doden, 12000 gewonden, 61.000
woningen verwoest ( ter vergelijking Leeuwarden heeft er 50.000).
Een half miljoen (500.000) mensen hebben humanitaire hulp nodig.
De eerste behoefte: voedsel, schoon drinkwater, tenten, zeep en meer.
Weet, elk bedrag is welkom. Voorbeelden te over, hieronder een drietal.
Voor € 10.- krijgen meerdere gezinnen toegang tot schoon drinkwater
Voor € 43.- krijgt 1 gezin een hygiënepakket (zeep, toiletpapier, tand		
pasta en tandenborstels, kam, wasmiddel en luiers)
Voor € 62.- krijgt 1 gezin noodpakket met dekzeilen, touwen en dekens
De wederopbouw volgt binnenkort met de bouw van woningen en scholen.
Helpen kan via uw plaatselijke diaconie of via een bijdrage op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti.
Hartelijk dank namens de gezamenlijke Diaconieën
van de Protestantse Gemeenten van Sexbierum- Pietersbierum,
Oosterbierum- Wijnaldum en Tzummarum-Firdgum

ACTIE

OP=OP

€1,-

UITNODIGING
Algemene ledenvergadering 2021 - dinsdag 28 september
Uitvaartvereniging De Laatste Eer is voornemens om een Algemene
Ledenvergadering te organiseren. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, beslist het bestuur de week voorafgaand, of de vergadering door
kan gaan. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze vergadering.

Datum:
Locatie:
Tijd:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

dinsdag 28 september 2021
dorpshuis “It Waed” te Sexbierum
20.00 uur

Opening
Notulen ALV 2019
Herdenken overleden leden 2019 en 2020
Financiën 2019 en 2020
Bestuursverkiezingen
a. Aftredend (2020) en niet herkiesbaar: Petra Gale-Dijkstra
b. Aftredend (2020) en herkiesbaar: Janke Goodijk-Terpstra
c. Aftredend (2021) en herkiesbaar: Tiny Plat-Tjallingii
d. Aftredend (2021) en herkiesbaar: Sicco Volbeda
e. Voorgestelde kandidaten (vacature 2019 en opvolger Petra)
* Siepy Wielenga-Mulder
* Dineke van der Land-Zaagsma
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor de ALV
Afscheid en welkom dragers
Kennis maken met onze 2e uitvaartverzorger – Sybren Klaas Visser
Rondvraag
Sluiting
En natuurlijk eten we na afloop de traditionele kroket

Namens het bestuur, secretaris:
Tiny Plat - dleer1878@gmail.com
www.uitvaartvereniging-delaatsteeer-sexbierum-pietersbierum.nl

KOM NAAR DE
INFORMATIEBIJEENKOMST
DORPSUITBREIDING OOSTERBIERUM

D O N D E R DAG

23 SEPTE

M B E R*

it Mienskar - Buorren 27, Oosterierum
zaal open 19.45 uur, start programma 20.00 uur

In Oosterbierum is een schreeuwende behoefte aan nieuwe woningen,
vooral voor jongeren en ouderen die in het dorp willen blijven wonen.
In 2019 vroegen dorpsbewoners aan Dorpsbelang hier een oplossing
voor te zoeken.
Er ligt nu een plan voor een dorpsuitbreiding met nieuwe woningen,
water en meer groen waar álle inwoners van gaan profiteren.
Donderdag 23 september vertellen we u graag meer!
* Wanneer (nieuwe) coronamaatregelen aanpassingen vragen van het programma,
informeren we u daarover na 17 september via de website oosterbierum.info en/of
een brief huis-aan-huis.

GEEF LEVEN!

Jonge helden!

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven
en ook echt blijven leven!
Van 19 t/m 25 september 2021 is de collecte Ons Terras is Open
voor de Nierstichting.
Terp 3 - Wijnaldum
We rekenen op uw gift!

Mooie - Wandeltochten
ga naar:
www.
winaam.nl
Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. U kunt hierover
contact
opnemen
met

3

-

Tetsje Visser tel. 0517235701
Zonneveld-Bleeker tel. 0517591069
Zelfbediening of Tjitske
Zelfbediening

Zelfbediening > Zelfbediening - > Zelfbediening

Weer een paar liter echte Roundup (360)
Ontvangen.
4 cyl.
15,- euro per halve ltr. > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
Bestellen na 12,00 uur j.friesland@gmail.com
per- tel: 0630 618843 of via
>>> Email : j . friesland@gmail.com - Alleen afhalen

VOOR EEN DUURZAME UM-GEVING!
Nieuw!
Bij Zwartmachines.nl
100% elektrische
Nieuw! Ryobi zitmaaiers
Nieuw!
geen snaren, geen olie, weinig geluid.
2,5 uur looptijd en led verlichting.
prijzen vanaf €4460,- ex btw

Vanaf 7 okt. begint de Ouderensoos in Wijnaldum
zoals vanouds in De Bijekoer in Wijnaldum.
Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom.
Ben je nieuwsgierig? Kom gerust langs!

Bespaar op VERENIGINGSDRUKWERK
De Kopieerwinkel in Franeker is specialist in het drukken van
clubbladen en overig verenigingsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie aan, en bespaar ook op de kosten
van uw verenigingsdrukwerk!

0517-396116 of info@kopieerwinkel.com

TE KOOP WEGENS VERHUIZING:

MOOIE KLOOSTERTAFEL

GEMAAKT VAN DEGELIJK EIKENHOUT

Mooie robuuste en massieve kloostertafel
compleet met 6 stoelen gratis erbij!
t kijken!
s
u
r
e
g
m
o
K
Formaat van het blad: 100 x 200 x 4 cm
Het blad is gemaakt van oude wagon-vloerdelen en is 4 cm dik!
Zeer degelijke en onbeschadigde, zware tafel.
De 6 degelijke stoelen zijn voorzien van nieuwe
antracietkleurige hoezen.

PRIJS:
€ 375,Info:
06-49017375

KLUS & COMPUTER DIENSTVERLENING

• In- en Verkoop van Computers / Laptops of Onderdelen & Advies op maat.
Tevens Reparatie en Uitbreiding.
• Smart-Home Installatie & Virtual Reality en maken van 360 graden Video’s
of Omzetten van Foto presentatie naar Video.
• Expert op het gebied van Apparatuur aansluiten/uitleggen.
Ook Wifi, Router & netwerken en printer of bestanden delen.
• Race gamen in Playseat met Stuur & Pedalen.
• Maar ook is Johan het adres voor alle denkbare klusjes!
Kijk voor meer informatie
op de VERNIEUWDE website www.kencdienstverlening.nl
of bel/whatsapp met 06-16511921
of mail naar info@kencdienstverlening.nl
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 of langskomen op afspraak.

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!
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.

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 17 - ZATERDAG 18 - ZONDAG 19 SEPT.

IN HET CAFETARIA

PLATE SHOARMA

12,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET,
SALADE EN SAUS
*** MET GRATIS TOETJE! ***

IN HET CAFÉ

13,50

PLATE SHOARMA

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET,
SALADE EN SAUS

Café De Harmonie

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

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

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!

We hebben meer
dankeuze
15 nette gebruikte
Ruime
elektrische
staanMET
vanaf
€ 495,00
GEBRUIKTfietsen
WITGOED
GARANTIE
Gratis
bezorgen
de UM-dorpen
Ook voor
verhuur en
vanaansluiten
elektrische ofingewone
fietsen
ben jedesgewenst
bij ons aan hetuw
juiste
adres
Wij voeren
oude
machine
Kinderfietsen, dameskosteloos
en heren fietsen,
af! elektrische fietsen!

DHL SERVICEPUNT

NajaarsbeurtHalen
fietsen slechts
€ uw
25,versturen van
pakket
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
gesmeerd
en behandeld
metVOOR
een vuilafstotend
middel.
IS
UW FIETS
KLAAR
DE WINTER?
Reparaties altijd in overleg met u!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
fiets wordt geheel nagekeken,
FietsUwreparatie:

gepoetst, gesmeerd en behandeld

‘s ochtends gebracht
de middag
klaar.
meteind
een van
vuilafstotend
middel.
Gratis haal en brengservice
in alle
Dit alles
voorUM-dorpen.
€ 25,Ook voor hetEventuele
onderhoud
van uw
elektrische
fietsde klant.
reparaties
altijd
in overleg met
brengservice
in de UM-dorpen.
bent u Gratis
bij onshaalaanenhet
juiste adres.

Pand 28

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen
de winkel.
waar het opvalt
datinhet
meevalt!

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 16 T/M ZATERDAG 18 SEPT.

10 PENCE’S € 9,90
6 WITTE BROODJES € 2,75
SUIKERBROOD € 2,15
BOERENCAKE € 2,90

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:

TRICOLORE SCHUITJE
Varkenshaas medaillons met courgette,
tomaat en mozzarella. Heerlijk gekruid.

100 gram € 1,59

vlug klaar:

beefburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. leverkaas ....................... 0,99
250 gr. Zeeuws spek, stukje ........ 3,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib, samen voor € 3,20

Geldig
16 - 18 sept.

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 2,19

PITA PARIS

knapperig pitabroodje, gevuld
met malse reepjes grillworst,
uitjes en geraspte kaas

per stuk € 2,25
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: satéschijven
5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

