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Belangrijke mededeling IIsclub Meiinoar Ien Sexbierum - Pietersbierum
In verband met de snel toenemende
besmettingen , vinden wij het, als bestuur,
niet verantwoord om komende vrijdag
19 november de algemene ledenvergadering
te houden.
Mocht er onverhoopt toch een mogelijkheid
zijn om de vergadering binnenkort te kunnen
houden ,dan maken wij dit middels de umkrant en social media bekend.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

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 bedragen 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.
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

€2,29

INTOCHT SINTERKLAAS IN SEXBIERUM/PIETERSBIERUM
20 november 2021
Door de veranderende corona maatregelen hebben de Sint en zijn Pieten hun
komst wat aangepast.
Er wordt net als vorig jaar 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,
coronatoegangscode 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
iedereen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen.
Om Papierwerkpiet te helpen alles goed te organiseren 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 18 november.
Je ontvangt donderdagavond van Papierwerkpiet een mailtje hoe laat jullie
verwacht worden.
Tot 20 november!
De Sint en zijn Pieten

De feestdagen komen er al weer aan.
Wilt u een mooi en origineel cadeau,
kijk dan eens op www.houtenpennen.nl.
Een bestelling duurt 5-7 werkdagen.

CONCERT VOOR ORGEL EN DWARSFLUIT
Op zaterdag 17 juli jl. hebben Gerrit de Vries (orgel) en Gonny Roelofsen (dwarsfluit) een concert gegeven in de Evangelisch Lutherse kerk van
Mestlin (Duitsland).
Op het programma stonden werken van o.a. Johann Sebastian Bach,
Max Reger, Joseph Haydn, Piet Post en Gustav Jensen. Prachtige muziek
voor orgel solo en voor orgel en fluit.
Het publiek luisterde aandachtig en Gonny en ik genoten van het feit dat
we eindelijk, na lange tijd van culturele en muzikale armoede, in deze
coronatijd samen een concert mochten geven in de kerk van Mestlin.
Dat heeft ons beide erg goed gedaan. Daarom hebben we meteen na
het concert besloten om dit nog een keer uit te voeren in de Sixtuskerk.
Dit concert willen wij het hele dorp aanbieden. De toegang is gratis.
Het concert vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 in de Sixtuskerk
en begint om 20.00 uur.
Na afloop wordt er een wijntje of een glaasje fris in de voorkerk
geschonken.
Met een hartelijke groet,
Gerrit de Vries en Gonny Roelofsen.

Wij houden ons aan de regels van het RIVM

Bedankt foar alle leave attinsjes, in de foarm fan blommen,
kaarten, tillefoantsjes en beste winsken,
mei ús 55ste houliksfeest!
Ane en Gieny

Praktijk Puur Mens in Franeker,
schoonheidsverzorging en massages
100 % natuurlijke producten van Weleda

Weleda ontspanningsmassage nu met 10 % korting!

De actie is geldig tot eind november.
www.praktijkpuurmens.nl  praktijkpuurmens@gmail.com  tel. 0611054662

Marjoleins Bloemen
De Feestdagen komen er weer aan. We organiseren weer een gezellige kerstworkshop.
Dit jaar weer iets anders dan normaal vanwege de geldende maatregelen rondom
het corona virus.
Ook dit jaar kunt u weer heerlijk thuis knutselen met een kerstpakket van Marjolein’s Bloemen.
We sturen het kerstpakket naar u op, of u kunt deze ophalen op Westerbuorren 19
te Tzummarum. Op onderstaande data kunt u de workshop online volgen.
Mocht u niet kunnen, kunnen we het instructiefilmpje toesturen.
Er zit altijd een uitgeprinte handleiding bij.
De data van online workshops zijn:
Woensdag 8 December om 14.00 en 19.30 uur
Donderdag 9 December om 19.30 uur
Woensdag 15 December om 14.00 uur en 19.30 uur.
Donderdag 16 December om 14.00 uur.
U kunt zicht opgeven t/m donderdag 2 December.
De kosten van deze workshop zijn 25,00 euro exclusief verzendkosten.
Lijkt het u leuk? Geef u dan snel op, via de email: info@marjoleinsbloemen.nl of via telefoon
of WhatsApp op 06-83665557.

Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
NOVEMBER
18 It Mienskar Oosterbierum 10.00 uur Samen uit eten
18 14.30 - 16.30 uur breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum
19 It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Filmhuis
23 55+ Sexbierum-Pietersbierum Spelmiddag GAAT NIET DOOR!
25 It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles
26 Terskfliertsjerke Sexbierum 19.00-22.00 uur Verhalenavond
27 Bijekoer Wijnaldum Avond jeu de Boules Aanmelden tot 20.00 uur of 06-50670566

Nu tot 31 december
SHOWROOM OPRUIMING
1 gebruikte KUBOTA zero turn maaier Z122R
107 cm 23 pk 50draaiuren als nieuw €4500 incl.
1 nieuwe CASTEL GARDEN frontmaaier hydrostaat
95 cm nieuwprijs €4198 nu €3698
1 nieuwe RYOBI elektrische maaier
van €5396 voor €4896
Diverse loopmaaiers met 20% korting

WEEKENDAANBIEDING!
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13,00
3,50
5,50

PER LITER

ERWTENSOEP

5,50
17,50
GEBAKKEN KABELJAUW
ENTRECOTE
17,95
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN
OF FRIET, EN SALADE
IN PER
HETLITER
CAFÉ
IN HET CAFÉ

MET KRUIDENBOTER

OOK OMAARDAPPELEN
MEE TE NEMEN:
€ 16,60
MET GEBAKKEN
OF FRIET
EN SALADE
***
MET
GRATIS
TOETJE!
***
OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,95
*** MET GRATIS TOETJE! ***
OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG		
16.00 - 20.00 UUR
DINSDAG		
16.00 - 20.00 UUR
WOENSDAG		
16.00 - 20.00 UUR
DONDERDAG		
11.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG		
11.00 - 20.00 UUR
ZATERDAG		
11.00 - 20.00 UUR
ZONDAG		
16.00 - 20.00 UUR

Café De Harmonie

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

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!

Pand 28 stoptRuime
perkeuze
27 November

GEBRUIKT WITGOED MET GARANTIE

Pand 28 stopt per 27 November met de winkel en met de DHL- en DPD pakketservice.
DeGratis
aardigheid om
de winkel nog langer
te zetten is onsin
wel aardig
ontnomen
bezorgen
en door
aansluiten
de UM-dorpen
de laatste 1,5 jaar.
Wijlockdown
voeren
uw
machine
De volgende
en dusdesgewenst
de sluiting van de winkel
zit eroude
al weer aan
te komen helaas.

kosteloos af!

Ning gaat gewoon door met de salon om de dorpsgenoten op de been te houden in deze
bizarre tijd. Tenmiste zolang het nog mag natuurlijk.

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

Ook Esther blijft voorlopig ook nog op haar plekje zitten.

IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?

Voor fietsreparatie kan iedereen terecht bij Marcel, de kerstbomen verkoop wordt
overgenomen door het dorpsbelang.

WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

fiets
wordt geheel
nagekeken,
Voor DHL en DPD zul je naar Franeker ofUw
naar
Harlingen
moeten maar
ik kan niet open
gepoetst,
gesmeerd
en behandeld
blijven voor 20 cent per pakketje dat begrijpt
iedereen
hoop ik.
met een vuilafstotend middel.
Ik wil iedereen bedanken voor de 9 prachtige
die we
hier gehad
hebben
Ditjaren
alles
voor
€ 25,en het doet ook pijn om de deur
te moetenreparaties
sluiten. altijd in overleg met de klant.
Eventuele
Maar als er 1 deur gesloten wordt
openen
er ook
weer nieuwe deuren.
Gratis haalen brengservice
in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.
Lieve groet Wiebe en Johan
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

2 rotan
relax fauteuils
met zit- & rugkussen
Samen: € 60,Rieten stoel
€ 15,Witte BUFFETKAST
met ijzeren beslag
98 x 198 x 35 cm
€ 50,Rookstoel
met kussens
zit heerlijk!
€ 25,-

Rieten draaistoel
inclusief donkerblauw
kussen € 25,-

Rieten bankje
inclusief zitkussen € 45,-

INFO: 06-49017375

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

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!

stoepbordposters
Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 18 T/M ZATERDAG 20 NOV.

RB AMANDELSTAAF € 4,05
10 PORTUGEZEN € 6,30
SUIKERBROOD € 2,15
4 MOORKOPPEN € 6,05

Met deze grootmoeders
braadpan maakt u de
lekkerste stoofpotjes.
De pan is geschikt voor gas
en inductie. Bij elke €10,aan boodschappen krijgt u
een stempel.

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

500 gr. hachévlees
met gratis kilo uien ....................

6,95

Geldig
18 - 20 nov.

VARKENS SCHNITZELS
gepaneerd, diverse soorten

Special:

PEPERSTEAKS

malse biefstuk, gemarineer met gekneusde
pepers en lekkere kruidenolie

IEDERE 4E GRATIS!!

100 gram € 1,29
MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

vlug klaar:

MAALTIJD WRAPS

5 halen, 4 betalen!!

dinsdag: kilo verse worst € 7,25
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

boeren
hamburgers

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. palingworst .................... 1,29
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,95
VLEESWARENDUO:

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

per stuk € 3,95
VOLGENDE WEEK:

