Wekelijkse huis aan huis krant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum,
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl

wk 49| 8 december 2021

UM-KRANT
Beste inwoners van Wijnaldum,

Ieder jaar brengt de jeugd van de EP de Boervereniging een kerststukje bij de
ouderen, zieken en mensen die wat aandacht nodig hebben.
In verband met Corona hebben we helaas moeten besluiten om dit jaar geen
kerstukjes rond te brengen.
We wensen iedereen een gezonde tijd toe. Pas goed op elkaar.
Met een warme groet van jeugd en organisatie van de EP de Boervereniging
Na het overlijden van onze Zoon Wytze, zoveel kaarten, een praatje,
een bloemetje, het viel als een warme deken van troost over ons heen.
Wij willen iedereen die aan ons gedacht hebben heel hartelijk bedanken.
Liefs Koen en Els Sijtsma.

SOOS 55+
14 DECEMBER
BINGO GAAT NIET DOOR!

ACTIE

2 STUKS

€2,49
€1,-

Unieke kerstgeschenken!
- opbrengst voor ons MFA -

Na het succes van vorig jaar, verkoopt het MFA ook dit jaar weer unieke
kerstpakketten. Er zijn 2 varianten verkrijgbaar:
- het basispakket á € 35,- het insectenhotel á €45,In onze webshop kunt u de inhoud van de pakketten
bekijken en direct uw bestelling plaatsen:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Wij dragen zorg voor een tijdige bezorging, eventuele wensen kunt u bij de
bestelling kenbaar maken.
De pakketten worden door vrijwilligers samengesteld, OP=OP.
Bestellen kan t/m zondag 12 december!
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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.

Kerstbomen
Verkoop
Sexbierum-Pietersbierum
Openingstijden Kerstbomenwinkel
Tsj. Hiddesstrjitte Sexbierum (kerkplein)
Bijna dagelijks nieuwe voorraad!
Maandag 6 dec.
Dinsdag 7 dec.
Woensdag 8 dec.
Donderdag 9 dec.
Vrijdag 10 dec.
Zaterdag 11 dec.

15.00 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur

Let op: u kunt bij ons alleen pinnen
(contante betaling is niet mogelijk)
Bezorging gratis in Sexbierum en Pietersbierum.
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Vind jij het leuk om kerstbomen op te halen én een
zakcentje te verdienen? Meld je snel aan als ‘inzamelaar’
na de feestdagen (3 t/m 5 januari 2022)!
dorpsbelang@sexbierum.net

Investeer in
schone energie
en doe mee met ons
zonnedak Sexbierum
In december installeren we het Zonnedak Sexbierum met maar
liefst 204 zonnepanelen. Door een zonnecertificaat te kopen kun jij
aan het zonnedak meedoen. Daarmee investeer je in duurzame
energie én krijg je een aantrekkelijk rendement van bijna 7%.
Eén zonnecertificaat van 200 kWh kost € 200. Daarvoor krijg je 15
jaar lang een vergoeding van ongeveer € 20 per jaar.
Meer informatie en voorwaarden deelname op: fryskeflinter.nl
info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

DECEMBER KNALLERS

OCCASIONS VAN KENCDIENSTVERLENING.NL
Dell OptiPlex 3020M
ZEER COMPLEET!
Toetsenbord
Muis
24" Scherm
Voor slechts € 99,95

Lattitude E5440

8Gb RAM
128 Gb SSD
14"/1.9 GHz
Voor slechts € 124,95

Asrock Mini Desktop
CP i3 2.2Ghz/4 Gb DDR3
500 Gb SSD
8xUSB/Wifi/Audio
Voor slechts € 74,95

Samsung 24" (61 cm)
professionele Monitor
Model S24E650P/16:9
Voor slechts € 49,95

Logitech K120

bedraad USB Toetsenbord
Voor slechts € 4,95
(enkele pootjes ontbreken
aan de achterkant)

Logitech M90

bedrade USB Optical Muis
Voor slechts € 4,95

Alle aaanbiedingen worden uiteraard geleverd met de benodigde kabels en aanbieding 1 t/m 3 worden geleverd met Windows
10 NL 64 Bit & 1 MAAND (inbreng) GARANTIE! U kunt voor ALLE verdere informatie de bijbehorende QR-Code scannen of contact met mij opnemen door te bellen met 06-16511921 of via mijn website www.kencdienstverlening.nl

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG
101--ZATERDAG
ZONDAG312
DEC.
VRIJDAG
ZATERDAG11
2 --ZONDAG
OKT.

IN
IN HET
HET CAFETARIA
CAFETARIA

PATAT STOOF MET SALADE 12,50
LOEMPIA
3,50
*** MET GRATISINCL.SAUS
TOETJE! ***

OP
=
P
O
OP
=
P
O

HUISGEMAAKTE,
HUISGEMAAKTE, GOED
GOED GEVULDE
GEVULDE

5,50
PER
5,50
PER LITER
LITER
OPENINGSTIJDEN
CAFETARIA:
IN HET CAFÉ
17,50
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 16.00 - 20.00 UUR
GEBAKKEN
KABELJAUW
DONDERDAG
VRIJDAG ZATERDAG
11.00 - 20.00 UUR
ERWTENSOEP
ERWTENSOEP

MET
GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, -EN
SALADE
ZONDAG					16.00
20.00
UUR

OPENINGSTIJDEN
CAFÉ:€ 16,60
OOK OM
MEE TE NEMEN:
MET GRATIS
TOETJE!
***- 17.00 UUR
DONDERDAG***
VRIJDAG
ZATERDAG
11.00

Café De Harmonie

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

Laat na het overlijden van een dierbare de kostbare herinneringen
aan deze persoon vastleggen in een mooi gedenkboekje.
Het biedt troost!
Vraag vrijblijvend informatie aan bij De Kopieerwinkel
tel. 06-490 173 75 of info@kopieerwinkel.com

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

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

Mijn hartelijke dank voor de vele, hartelijke felicitaties bij mijn 80e verjaardag.
Ook wens ik u allen, jong en oud, een gezegende Kerst en ‘Lok en Seine’
voor 2022.
Brechtje Jukema – de Jong
Sexbierum

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 9 T/M ZATERDAG 11 DEC.

10 PENCE’S € 9,90
10 KERSTKRANSKOEKEN € 3,95
KWARKBROOD € 2,35
HAZELNOOTSCHUIMTAARTJE € 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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
9 - 11 dec.

Spaar nu voor korting
op een gietijzeren braadpan!
Bij een volle spaarkaart ontvangt u de pan
van € 88,95 voor slechts € 50,00
Deze actie loopt tot eind december!
500 gr. malse hamlappen ...........

4,95

Special:

WINTERKONINKJE

slagersrookworst, gevuld met heerlijke kaas
en omwikkeld met gerookt spek

4 HALEN, 3 BETALEN!!

vlug klaar:
boeren gehakt
schnitzels

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ........ 1,89
250 gr. Hausmacher leverworst ... 3,25
VLEESWARENDUO:

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

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje
naturel of gemarineerd

100 gram € 2,29

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte

ERWTENSOEP
liter € 4,95

VOLGENDE WEEK:

dinsdag: slavinken 5 halen, 4 betalen!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

