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UM-KRANT
Ook dit haar houden we weer 2 dagen
kledingactie voor Oost Europa

U kunt kleding, beddengoed, baby- en kinderkleding, schoeisel,
incontinentiespul, schoonmaakmiddelen, zeep enz. doneren.
Alles is welkom!
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober bent u welkom van 10.00 tot 16.00 uur
Frjentsjerterein 3A Sexbierum
Tjitske en Corrie
Dorpsgenoten,
Wij zouden 12 oktober weer van start gaan en dan met een Bingo.
Heel veel mensen hebben reeds een agenda door de bus gekregen.
Maar door de corona maatregelen van 25 september j.l. zal het gaan
veranderen.
De Bingo van 12 oktober zal nu op 9 november plaatsvinden, i.p.v de spelmiddag.
Verder kunt de plenaire vergadering volgen.
Hopelijk komen er geen wijzigingen meer.
Zo ja, dan vermelden wij het vroegtijdig in de UM-Krant.
Het bestuur Soos 55+, Sexbierum-Pietersbierum

ACTIE

Sexbierum neemt afscheid van de Terskﬂier
OPEN DAG EN SLUITING
Vanaf 1 november a.s. worden de kerkdiensten van de
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum weer
in de monumentale Sixtuskerk gehouden. De restaura�e
van de voorkerk en de consistorie is dan voltooid.
Dat betekent dat we dan afscheid nemen van de Terskﬂier als kerk. Dit afscheid
vindt plaats in een kerkdienst op zondag 31 oktober 09:30 uur.
Op zaterdag 30 oktober houden we een open dag voor iedereen, die nog een
keer in de Terskﬂier wil kijken, even in de kerk wil zi�en, even de sfeer proeven. Er worden beelden vertoond over de (geschiedenis van de) kerk.
Ook is er gelegenheid om deze dag in de vernieuwde Sixtuskerk te kijken.

U bent allen van harte welkom op deze open dag:
zaterdag 30 oktober van 10.00 – 17.00 uur
De koﬃe staat klaar
We willen ook een herinneringsboekje uitgeven. Misschien hebt u een (korte)
mooie herinnering een leuke anekdote, een dierbare gebeurtenis over de kerk,
die u met ons wilt delen. Die nemen we graag op in dit boekje.
U kunt uw bijdrage uiterlijk 10 oktober sturen naar: Evert Jan He�ing
(ejhe�ing@gmail.com)
Een bijdrage op papier is uiteraard ook welkom, deze ontvangen we graag in de
brievenbus van de pastorie: De Tsjerke-ekers 27
Wij kunnen ons voorstellen dat ook oud gemeenteleden/dorpsbewoners graag
gelegenheid willen hebben om de sfeer in Terskﬂier nog een keer te beleven of
afscheid willen nemen. Wij vragen u hierbij om in uw eigen kring deze familieleden of kennissen op de hoogte te brengen van deze datums.
We ontvangen graag uw bijdrage voor het boekje en hopen u te ontmoeten op
30 en/of 31 oktober.
Namens de commissie Afscheid Terskﬂier,
ds. Evert Jan He�ing

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
bij stichting Omrin Estafette in Franeker
Estafette vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en zijn
of haar talenten te ontdekken, wat die ook mogen zijn.
Wat kun je doen?
Als vrijwilliger kun je op de verschillende afdelingen van Estafette aan de slag.
We bieden vaste en tijdelijke plekken voor kassamedewerkers, beprijzers, chauffeurs,
bijrijders, sjouwers, stylisten van de winkel, schilders, creatievelingen op het gebied
van hergebruik en recycling en mensen die workshops willen geven.
Vrijwilliger worden?
Neem contact op met Anneke of Patricia van Estafette via 0517-38 22 09
of estafettefraneker@omrin.nl of kijk op onze vacaturepagina.

WWW.ESTAFETTERECYCLEWINKELS.NL

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

Hjirby wol ik eltsenien tank sizze, foar alle leafde en omtinken
dy ik krigen ha, mei it ferlies fan myn Jan.
Mei in groet, Marie Dijkstra-van Zon

Hartelijk dank voor alle spontane reacties, kado’s, kaarten, bloemetjes
en bloemstukken n.a.v onze 25 jarige huwelijksdag.
Reinder en Inge de Jong

GEEF LEVEN!

JONGE HELDEN!

Alles op alles, zodat mensen met
een nierziekte in leven blijven
en ook echt blijven leven!
De collecte voor de Nierstichting heeft in Sexbierum-Pietersbierum
€ 763,92 opgebracht.

We danken u voor uw gift en de collectanten voor hun inzet!
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.
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.

CLUB!
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud en woon je in of in de buurt
van Sexbierum en Pietersbierum?
Dan ben je van harte uitgenodigd om eens langs te komen bij de
jeugdclubs van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum!
Naast de leuke clubavonden een keer in de twee weken, doe je dan
mee met activiteiten zoals wadlopen, schaatsen, een survivalrun, oudpapier ophalen op zaterdagochtend en natuurlijk het jaarlijkse
clubkamp.
Vrijdag 15 oktober hebben we de eerste actieve activiteit van het
nieuwe seizoen!
Ben je benieuwd of heb je een vraag? Bel of stuur dan een appje naar
06-28378048.
(Ook onze leiding kan altijd nog wel enthousiaste versterking gebruiken!)

WEEKENDAANBIEDING!
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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

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

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
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ben jedesgewenst
bij ons aan hetuw
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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

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
OKTOBER
7

vanaf 14.00 uur Ouderensoos De Bijekoer Wijnaldum

7

van 14.30 tot 16.30 breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum

8

Kledingactie t.b.v. Oost Europa 10.00 - 16.00 uur Frentsjerterein Sexbierum

9

Kledingactie t.b.v. Oost Europa 10.00 - 16.00 uur Frentsjerterein Sexbierum

21 van 14.30 tot 16.30 breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum
30

Open dag Terskflier kerk Sexbierum van 10.00 - 17.00 uur

31

9.30 uur afscheidsdienst Terskflier kerk Sexbierum

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 7 T/M ZATERDAG 9 OKT.

SPECULAASSTAAF € 4,45
RB AMANDELSTAAF € 3,70
KRENTENBROOD € 2,15
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,20

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

Spaar voor onze gratis rookworst!!
Bij aankoop van elke 5,- die u besteedt, krijgt u een stempel
op de spaarkaart. Tegen inlevering van een volle spaarkaart
(10 stempels) krijgt u van ons een ambachtelijke rookworst gratis!
Deze actie duur de héle maand oktober!

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
7,95
250 gr. varkenspoulet ................ 1,95
500 gr. malse bieflappen ...........

Special:

KIP OP STOK

Smulknots van malse kipfilet, gekruid met
piri-piri en een vleugje chimichurri.
Verpakt in ontbijtspek

100 gram € 1,50

Geldig
7 - 9 oktober

SCHOUDERKARBONADE

héle kilo
voor € 7,95

VERS UIT DE OVEN:

SAUCIJZENBROODJES

vlug klaar:

per stuk € 1,59

5 halen, 4 betalen!!

dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

baconburgers

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. boeren snijworst ............. 1,79
200 gr. Ossenworst, aan 1 stuk ... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

VOLGENDE WEEK:

