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Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
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UM-KRANT
Beste dorpelingen

Wat leuk om te zien en te horen dat er mensen waren die nieuwsgierig zijn naar
‘Samen Sexbierum’
WIE ZIJN WIJ:
Wij zijn een spontaan ontstaan groepje mensen die de koppen bij elkaar hebben
gestoken om samen verbinding en initiatieven met elkaar op te zoeken !
WAT IS ONS DOEL:
Het idee is om samen en met omliggende dorpsgenoten onze krachten te gaan
bundelen en vanuit onze netwerken en samenwerking nieuwe initiatieven en activiteiten op te zetten. Door middel van een platform te maken wat een goed en
duidelijk overzicht gaat geven van elk idee/ initiatief / bijdrage van en voor iedereen zonder verplichte voorwaarden.
Juist in de (afgelopen) Corona periode zijn we ons er nog meer bewust van geworden hoe belangrijk en fijn het is om mensen dicht bij je hebben om samen er voor
elkaar te kunnen zijn ... niet alleen in leuke en makkelijke tijden maar juist ook in
moeilijke tijden ... en dit natuurlijk ook zonder voorwaarden of lidmaatschappen !

LEES VERDER ELDERS IN DEZE KRANT

ACTIE

€20,-

VERVOLG van voorpagina Samensexbierum
WAT KUN JIJ DOEN:
Laat ons per mail weten wat jij wilt of kunt bijdragen.
Denk aan dingen wat je leuk vind/lijkt/kunt gaan doen ... bv :
Kook avondjes met verschillende mensen
(creatieve) Workshops
High thee met cupcakes maken
Sport (activiteiten) bedenken voor jeugd, bv escape room, basketbal
wedstrijdje, Jachtseizoen etc
Kinderactiviteiten bedenken
Ruilbeurzen bv met kleding oid
Boerenmarkten/Simmer/Ibiza fairs
Thema weekend bv Dickens
Thema feesten
Diensten waar je mee zou kunnen ruilen of bijdragen bv oppassen,
boodschappen doen, tuinieren, klussen
Etc
Graag horen we van je!
Samensexbierum@gmail.com

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

Na een korte tijd van ziek zijn is vrij plotseling overleden
ons oud lid en medeoprichter van de kaarten biljartvereniging “de Klos”

Marten Bleeker
Wij wensen Tjitske, Frans Marten, Marjan
en de rest van de familie
heel veel sterkte toe voor nu, en de komende tijd.

		Bestuur en leden van de kaart- en

		

biljartvereniging “de Klos” Oosterbierum

EETCAFE TZUMMARUM
“Eetcafe Tzummarum” is geopend
Voor Chinese afhaalmaaltijden en Cafetaria
U bent van harte Welkom!
Tevens ontvangt iedere gast
een leuk welkomst cadeau!
Openingstijden:
Ma t/m Zondag
van 12:00-21:00 uur
Buoren 85 Tzummarum

Tel. 0518 850 797

Onverwacht is overleden mijn lieve zoon, mijn maatje en onze neef

Jochum Faber
* Harlingen, 26 april 1972

† Sexbierum, 3 februari 2022
Kwetsbaar en met een brede belangstelling

Harlingen :

Andries Faber †
Wil Faber - de Vries

Makkum :

Ina van Heerwaarden

Edam :

Wil Spanjer
en overige familie

Wij nemen afscheid van Jochum op woensdag 9 februari om 13.30 uur in de Sixtuskerk aan
het Tsjerkepaad 1 te Sexbierum.
Aansluitend zal daar de begrafenis plaatsvinden.
Correspondentieadres: Wil Spanjer, Oorgat 88, 1135 CT Edam

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

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!

!

!

Ruime keuze
TOTALE
GEBRUIKT WITGOED MET GARANTIE
LEEGVERKOOP
Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
28
Wij voerenPAND
desgewenst uw
oude machine
kosteloos af!
SEXBIERUM

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

Van di 8 t/m zat 19 februari
van
13.00
tot
17.00
uur
IS
UW FIETS
KLAAR
VOOR
DE WINTER?

!

!

WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

Uw fiets wordt geheel nagekeken,
TOTALE
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.
LEEGVERKOOP
Dit alles voor € 25,Eventuele reparaties 28
altijd in overleg met de klant.
PAND
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
SEXBIERUM
of langskomen in de winkel.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

WEEKENDAANBIEDING
WEEKEND AANBIEDING !

VRIJDAG
- ZATERDAG
- ZONDAG
OKT.
VRIJDAG
11,1 ZATERDAG
122EN
ZONDAG3 13
FEB.

IN
IN HET
HETCAFETARIA
CAFETARIA

GEZINSZAK FRIET
LOEMPIA
INCL.SAUS
MET 4 FRIKANDELLEN

13,00
3,50

ERWTENSOEP

5,50

=OP

OP

HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE

OF 4 KROKETTEN

HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE
PER LITER
ERWTENSOEP PER LITER

17,50
9,95
GEBAKKEN
TURKSEKABELJAUW
PIZZA
IN HET CAFÉ
IN HET CAFÉ

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE

*** OOK
OM MEE TE NEMEN € 8,95 ***
OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60
***
***MET
METGRATIS
GRATIS TOETJE!
TOETJE! ***

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG - DINSDAG - WOENSDAG
16.00 - 22.00 UUR
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG
11.00 - 22.00 UUR
ZONDAG
16.00 - 22.00 UUR

Café De Harmonie

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

Uw producten online verkopen,
maar geen eigen webshop?
Dat kan binnenkort
via onze nieuwe
webshop!

Met deze webshop, een verzamelplaats voor verkopers, bieden wij
ondernemers én particulieren de mogelijkheid om hun product(en)
online te verkopen op hun eigen verkooppagina.
Zonder de rompslomp van een eigen domeinnaam en het opzetten van een
eigen verkoopsite.
Momenteel zijn we druk bezig met het testklaar maken van een webshop op
de site van de UM-Krant.
Binnen afzienbare tijd verschijnen daar de eerste producten.
We gaan daar foto producten aanbieden, zoals foto op canvas, aluminium,
hout en glas. Dat geeft u een indruk hoe een en ander er uit komt te zien en
wat de mogelijkheden voor u zijn.
U levert de omschrijving van het product en de bijbehorende foto’s aan,
wij verzorgen het plaatsen van de producten op de voor u gemaakte pagina.
De kosten? We zijn nog aan het puzzelen hoe we deze zo laag mogelijk
kunnen houden, zodat u uw geld kunt verdienen!
Is uw Interesse gewekt? Stuur dan een berichtje naar info@omlo.eu
Wij houden u dan graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
We willen op korte termijn online zijn!
Door onvoorziene omstandigheden hebben we enige vertraging opgelopen
in de technische uitvoering van dit project. Excuses daarvoor.
Iedereen die de afgelopen periode heeft gereageerd,
ontvangt deze week bericht van ons.

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

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 10 T/M ZATERDAG 12 FEB.

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
BOERENCAKE € 2,90
SUIKERBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 5,05

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!

6,95
250 gr. varkenspoulet ................. 1,95
Special:
500 gr. runder riblappen .............

CHICKEN MUMBAI

zoete ananas opgerold in zachte kippendijen

100 GRAM € 1,69

boeren
hamburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ....... 1,79

VLEESWARENDUO:

RIB- OF HAAS
KARBONADE

500 gram € 4,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

met groenten en gehakt

vlug klaar:

250 gr. grillworst naturel ............

Geldig
10 - 12 feb.

3,25

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

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: magere varkenslappen
750 gram € 5,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,50

