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UM-KRANT

Afdeling De Bjirmen-Tzummarum van de Prot. Chr. Ouderenbond
Graag wijzen wij onze leden er nog even op dat ze zich van tevoren moeten
aanmelden voor de bijeenkomst op dinsdag 5 oktober. Dit kan tot en met
zaterdag 2 oktober. Op de uitnodiging staan de namen en telefoonnummers
van de bestuursleden, die u kunt bellen.
De spreker van deze middag zamelt met het verslag van haar fietstocht door
Amerika geldt in voor een opvanghuis voor (volwassen) gehandicapten in de
stad Târgu Neamt in Roemenië. Daarom een vriendelijk verzoek om uw portemonnee mee te nemen, zodat we mevrouw Bangma niet met lege handen hoeven laten vertrekken.
Namens het bestuur, Jan van der Meulen, secretaris, tel. 0517-591748
Biljart en Klaverjas Vrienden Sexbierum gaat weer los!
We beginnen op dinsdag 5 oktober om 19.00 met prijskaarten. Daarna
spelen we iedere week tot en met 29 maart 2022. Tijdens het seizoen hebben
we 20 competitieavonden en klaverjassen we 5x
voor leuke prijzen. Tijdens de
competitieavonden kan je biljarten en/of klaverjassen. Bij het
klaverjassen wordt er om 19.00 uur lootjes getrokken om je maat te
bepalen. Kom je later, dan is het aanschuiven/indraaien.
Het lidmaatschap kost € 30,00. Wil je een ‘losse’ avond meedoen, of
gewoon eens kijken of het iets voor jou is? Dan betaal je € 2,50 per avond met een maximum van €
30,- per seizoen. Prijskaarten leden € 3,50, niet leden € 6,00.
We zien je graag op dinsdag 1 oktober om 19.00 in It Waed!!

ACTIE

GYMNASTIEKVERENIGING FELICITAS
SEXBIERUM
Ben jij/bent u al lid?

Gym
Woe. groep 1 t/m 4
15.00u 16.15u
Woe. groep 5 t/m 8
16.15u – 17.30u

Seniorensport
Ma. 13.15u – 14.15u

Bodyfit

Woe. 20.15u – 21.15u

Yoga

Vrij. 9.00u – 10.00u

Volleybal

Do. 20.00u – 21.15u

2 gratis proeflessen!
Meer informatie?
I. Hiemstra – van den Berg
Tel: 06-10607112
felicitas.gymnastiekvereniging@gmail.com

Hallo.. mijn naam is Sandra van der Zee. 33 jaar en moeder van 3 jongens
in de leeftijd van 10, 8 en 5 jaar. Wij wonen nu een jaar in Wijnaldum.
Zou jullie graag via deze weg willen informeren dat ik gastouder ben.
Mocht u nou opvang nodig hebben, of iemand weten die dat nodig heeft,
neem dan contact met mij op. 0617415098

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!

Partij potkachels te koop
Vanaf 75 - euro per stuk
Nw. spijkerbroeken. €10
j.friesland@gmail.com

0630-618843

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

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 1 - ZATERDAG 2 - ZONDAG 3 OKT.

IN HET CAFETARIA
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HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE

ERWTENSOEP

3,50
5,50

PER LITER

17,50
GEBAKKEN KABELJAUW
IN HET CAFÉ

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE

OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

Gelukkig beginnen de evenementen
weer op gang te komen.
Daarom start de UM-Krant
volgende week weer met het
plaatsen van de

AGENDA
voor de UM-Geving

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 30 SEPT T/M ZATERDAG 2 OKT.

15 SPECULAASJES € 3,95
4 PUDDINGBROODJES € 4,70
SUIKERBROOD € 2,15
AARDBEISLOF € 6,45

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!
500 gr. magere runderlappen .....

6,95

Geldig
30 sept - 2 okt.

VARKENS SCHNITZELS
gepaneerd, diverse soorten

Special:

KIPFILET TORINO

Malse kipfilet met pizzasaus, fijne kaas,
tomaatjes en een snufje peterselie

100 gram € 1,59

vlug klaar:

kerrieschijven
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ....... 1,79
250 gr. Hausmacher leverworst ... 2,95
VLEESWARENDUO:

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

100 gram € 1,29
MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:

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

