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UM-KRANT
Winnaars verlichte straten &
deelnemers lichtjesspeurtocht

Wat kunnen we terugkijken op een mooie lichtjesspeurtocht! Vele straten prachtig
verlicht en heel veel deelnemers aan de speurtocht ...... GE WEL DIG!!
Straten/buurten bedankt voor jullie prachtig versierde straten en speurders bedankt voor
jullie enthousiasme en gezelligheid.
Met een mooie bijdrage van Losse Fearren konden we jullie een compleet kerstgevoel
geven tijdens de speurtocht. We hopen dat iedereen heeft genoten.
De winnaars van de lichtjesspeurtocht zijn:
Categorie 10Hester Bruning
Stephanie Arboleda
Hannah van der Meer

Categorie 10-20 jaar
Auke Alkema
Ilja Zijlstra
Sybe de Vries

Categorie 20-45 jaar
Angela van der Veen
Elsbeth Volbeda
Marianne Bierema

Categorie 45+
Sjoerd Jepma
Thea & Dick
Tea de Boer

De winnaar van de verlichte straten/buurten is:
DE KAMPEN
En de aanmoedigingsprijs gaat naar:
Walburgastrjitte
Van harte gefeliciteerd allemaal! De prijzen komen snel naar jullie toe.

Hierbij wensen we iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig &
gezond 2022!!
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum

ACTIE

Toanielfreonen,
De corona hâld ûs yn syn macht.
Ta ûs fertriet moatte wy ek wer ûs toanieljoen ófsizze.
Wy komme dus ek net by de doarren lângs foar it ledenjild,
Mar mochten jimme ûs stipje wolle, kinne jimme dat dwaan op:
NL41RABO0325518998 t.n.v Koninklijke Rederijkerskamer
Ûs tank is tige grut.

“Ons Genoegen”

Zet Oosterbierum in het licht dit jaar!
Wat zou het mooi zijn dat elke straat mooi versiert wordt met lichtjes.
Een leuke veilige coronaproof activiteit die je samen met je buren kan doen.
Zet je straat in het licht en je kan er een leuke prijs mee verdienen.
Zo kan het hele dorp met de kerstdagen een mooie dorpswandeling maken.
Begin januari maken we dan bekend welke straat het mooist verlicht is.
Sport en Spel commissie wenst iedereen een mooi en sportief 2022

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

Beste lezers van de UM-Krant,
Het jaar loopt alweer ten einde. Het jaar 2021, waarin we bevrijd zouden worden
van het coronavirus. Hoe dat is gelopen, weten we ondertussen.
Opnieuw zitten we in een lockdown. Een sneu einde van het jaar voor al die
ondernemers waarvoor de decembermaand zo belangrijk is. En helaas kunnen
wederom vele activiteiten geen doorgang vinden.
We gaan met z’n allen sobere kerstdagen en een stille jaarwisseling tegemoet.
Afijn, het is zoals het is. We moeten roeien met de riemen die we hebben.
Hopelijk brengt 2022 ons betere tijden. We wachten het maar af!
Aankomende week houden we vakantie bij De Kopieerwinkel.
Dat betekent dat de UM-Krant op 29 december niet verschijnt.
Vanzelfsprekend pikken we in het nieuwe jaar de draad weer op.
5 januari verschijnt de UM-Krant weer.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u allen, ondanks de moeilijke
tijd waarin we momenteel leven, hele fijne feestdagen te wensen. En uiteraard een
voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Leo Omlo Uitgever van de UM-Krant

Kerstmenu
Eten van Baidaa
Tijdens de kerstdagen geen zin in chinees of gourmetten?
Bestel dan bij Eten van Baidaa heerlijke verse Syrische maaltijden.
Er zijn drie verschillende menu’s te bestellen.
Kerstmenu 1 € 9,00 pp:
* Rijst met kip, rijst met erwten en gehakt en heerlijke huisgemaakte tzatziki.
Kerstmenu 2 € 11,50 pp:
* Rijst met kip, rijst met gehaktballen in tomatensaus, heerlijke huisgemaakte
tzatziki en de keuze uit linzensoep op borak (4st).
Kerstmenu 3 € 14,00 pp:
* Linzensoep met brood, rijst met erwten en gehakt, rijst met gehaktballen in
tomatensaus, heerlijke huisgemaakte tzatziki en borak (4st).
Bestellen kan voor 24, 25 en 26 december. In Sexbierum bezorgen we gratis en
buiten Sexbierum zijn de kosten € 2,50. Bestellen kan tot donderdag 23
december via 06-85547668.

Tijd voor onderhoud!
Ook nu nog gratis halen en brengen
Eventueel stalling mogelijk.
Mail info@zwartmachines.nl
Of bel 06-15567031 voor een afspraak
Door vele brandstofproblemen vullen wij uw tank
met houdbare brandstof zodat u in het voorjaar startklaar bent
Bij elke aangeboden machine gratis een flacon fuelfit
Om de hele zomer bij uw benzine toe te voegen bij elke tankbeurt

WEEKENDAANBIEDING
!
OPENINGSTIJDEN
VAN HET CAFETARIA
ROND
DE
FEESTDAGEN
IN HET
CAFETARIA

VRIJDAG 1 - ZATERDAG 2 - ZONDAG 3 OKT.

Dinsdag 21 en woensdag 22 december
16.00 - 20.00 uur
Donderdag 23 en vrijdag 24 december		
11.30 - 20.00 uur
e
Zaterdag 25 december, 1 kerstdag		
Gesloten
GOED GEVULDE
Zondag 26HUISGEMAAKTE,
december, 2e kerstdag		
Gesloten
Maandag 27, dinsdag 28 december		
Gesloten
Woensdag 29 december			
16.00 - 20.00 uur
PER
LITER
Donderdag 30 en vrijdag 31 december		
11.30 - 20.00 uur
Zaterdag 1 januari, nieuwjaarsdag		
Gesloten
IN
HET
CAFÉ
Zondag 2 januari				Gesloten
Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 januari 16.00 - 20.00 uur
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Wij wensenAARDAPPELEN
iedereen prettige
kerstdagen,
MET GEBAKKEN
OF FRIET,
EN SALADE
eenMEE
goedeTEjaarwisseling
OOK OM
NEMEN: € 16,60
en een
en gezond
2022
***
METgoed
GRATIS
TOETJE!
***

Café De Harmonie

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

OPHALEN BESTELLINGEN
Om de wachttijd vóór de winkel te beperken,
is er op vrijdag 24 december naast de winkel
een afhaalpunt voor bestellingen.
Betaling kan hier uitsluitend met pin!
Wilt u nog iets bij bestellen of uitzoeken,
dan kunt u gewoon in de winkel uw bestelling
ophalen.

Dankbaar en blij hebben wij ons 50 jarig huwelijk gevierd.
Wat een gelukwensen, kaartjes en bloemen hebben we gekregen.
Het was geweldig. Iedereen hiervoor bedankt.
Wij wensen onze familie, vrienden en dorpsgenoten
een kerst vol vrede,
een gezellig nieuwjaar en een goed 2022.
Michiel en Jantsje van der Veen-Ennema

Names KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pieterbierum

wensen wij jullie prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar.
Tevens willen wij alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben
ingezet hartelijk bedanken.

OUDEJAARS AANBIEDING
2 Appelbollen
2 Appelbeignets
2 Appelflappen
2 Sneeuwballen
samen voor € 12,10
11 Oliebollen
11 Krent/rozijnen oliebollen

€ 8,00
€ 8,50

Geldig vanaf donderdag 30 december.
Wij wensen u een goede jaarwisseling
en voorspoedig 2021.
Ps.maandag 3 januari zijn wij gesloten.

Geldig
gezellig tafelen met vlees
t/m 31 dec.
VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
2,69
500 gr. ossenstaart ................... 4,75
Special:
100 gr. entrecote .......................

BOURGONDISCHE
VARKENSHAAS

rolletje van varkenshaasmedaillons, verpakt in
ontbijtspek en lekker gemarineerd

100 GRAM € 1,99

vlug klaar:
satéschijven

5 halen, 4 betalen!!
Wij maken voor u
de lekkerste kerstrollade!!
magere varkens-rollade, procureur-rollade, varkens-filetrollade, half-om-halfrollade, magere runderrollade of een
runder-lenderollade. Ook kunnen wij uw
kerst-rollade grillen en snijden.
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. kerstham appel/cranberry 2,95
3,49
100 gr. gevulde kerstrollade ....... 2,59
100 gr. gebraden rib-eye .............

VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20
* vrijdag 24 dec. zijn wij geopend tot 16.00 uur
* 1e en 2e kerstdag zijn we gesloten

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
Team Slagerij Hiemstra

FONDUE/GOURMET OF STEENGRILL
SCHOTEL “STANDAARD”

ca. 250 gr. vanaf € 4,95 p.p.

GOURMET of STEEN- GRILLSCHOTEL
“DE LUXE”

met gemarineerd vlees, mini cordon blue en mini kipsaté
p.p. € 5,95
GOURMET/STEENGRILL “COMPLEET”

vlees als bij schotel “De Luxe”,
aangevulde met champignons,
paprika, ui, stokbrood, kruidenboter, rundvleessalade, 3 soorten
saus, en een pannenkoekshaker

vanaf 4 pers. p.p. € 14,90
Ovenklare vleesschotels

* Runder braadstuk
* Rosbief
* Varkensfilet, naturel of gemarineerd
* Mini beenham, diverse soorten
* Toscaanse Kersthaasjes
(gevulde varkenshaas)

Bestellijn: 0517-591254
Zie ook onze kerstfolder, deze staat ook op
onze website: www.slagerijhiemstra.nl
Bestellingen graag doorgeven vóór
woensdag 22 december 18.00 uur

