Wekelijkse huis aan huiskrant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum
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UM-KRANT

Noegje jimme allegearre ut foar ûs toanieljûn
op 25 jannewaris 2020
Wy spilje:
		
		
Lokaasje:
Oanfang:
Doar iepen:
Yntree: 		

“Wolstân en Wjirmenbrij”
Klucht fan Maurits Keyzer
Fryske oersetting fan Abele Krist

Doarpshûs “It Waed”
20.00 oere
19.30 oere
Leden € 5,00, net leden € 10,00

ACTIE
50% KORTING

Vrijdag 24 januari

Klaverjassen 19:30 | Sjoelen 20:00

Klaverjassen
& Sjoelen
Inleg: € 3,-

Opgave bij Dick Visbeek: 06-53617264

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Alles tegen
elk aannemelijk
bod!
Voor al uw benodigdheden moet u bij PAND 28 zijn!

Kerstboom
eruit,
Ruime keuze
mooieWITGOED
kamerplant
GEBRUIKT
METerin!
GARANTIE

Gratis
bezorgen
en aansluiten
in de
UM-dorpen
Is uw
fiets klaar
voor de
winter?
Wij voeren desgewenst
uw de
oude
machine
Wij verzorgen
winterbeurt!
Uw fiets wordt geheel
kosteloos
af! nagekeken, gepoetst,
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

DHL
SERVICEPUNT
Dit alles
voor € 25,-

Halen
en versturen
van uw
Eventuele
reparaties
altijd in overleg
metpakket
de klant.
GRATIS haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

Gebruikt witgoed
metgeheel
garantie!
Uw fiets wordt
nagekeken,

gepoetst, gesmeerd en behandeld

Goed geknipt het nieuwe
jaar in?
met een vuilafstotend
middel.
Dit onze
alles voor
€ 25,Maak een afspraak
in
kapsalon!
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.

Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Vakkundige
Computer
Voor een afspraak
kunt u bellen 06reparatie
135 513 20
of
langskomen
in
de
winkel.
en computer benodigdheden
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Oudheidkundige Vereniging

BARRADEEL

De Oudheidkundige
vereniging
De Oudheidkundige vereniging
Barradeel organiseert
opBarradeel
vrijdag 24 organiseert
januari een op vrijda
lezing
onderwerp:
Expeditie
de Witte
en het geheim
lezing
metmet
als als
onderwerp:
Expeditie
schipschip
de Witte
Swaen Swaen
en het geheim
van de van de b
beroemde
Nederlandse
scheepsbouw
in
de
Gouden
Eeuw.
De
lezing
zal
worden
Nederlandse scheepsbouw in de Gouden Eeuw. De lezing zal worden verzorgd do
verzorgd
Gerald de Weerdtscheepsbouw
uit Oosterbierum,
scheepsbouw
historicus envan de Witte
Weerdtdoor
uit Oosterbierum,
historicus
en bouwmeester
bouwmeester van de Witte Swaen (het replicaschip dat op dit moment wordt
replicaschip
dat opvan
ditHarlingen).
moment wordt gebouwd in de haven van Harlingen).
gebouwd
in de haven
Wanneer:
vrijdag
24 januari
aanvang
Wanneer:
vrijdag
24 januari
2020,2020,
aanvang
20.0020.00
uur. uur. Locatie Multifunctionele ac
Locatie:
Multifunctionele
accommodatie
de
Doarpsfinne,
Doarpsfinne, Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga (bij de voetbalvelden).
Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga (bij de voetbalvelden)

Beste mensen,
Na 42 jaar gaan wij op 18 januari a.s. Sexbierum verlaten.
Onze toekomst ligt in Leusden waar wij eind van dit jaar ons huis hopen te
kunnen betrekken. Hierbij beeindigen we onze lidmaatschappen en donaties.
Het gaat jullie allen goed.
Bernard en Diny de Vries, Terp 10
Beginnerstraining Reanimatie + AED (BLS)
Maximaal 12 personen Vol=vol
Donderdag, 30 januari as. om 19.00 uur
De training wordt gegeven in de kantine van de
Harnehal in Tzummarum.
Na afloop ontvangt u een diploma van de
Nederlandse Reanimatie Raad.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl
Wilt u zich aanmelden? Dat kan via het contactformulier op de website of
mailen naar: reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, attenties en bloemen
die wij voor ons 50 jarig huwelijk ontvangen hebben.
Germ en Gré de Vries

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 17 T/M ZONDAG 19 JAN.
In het cafetaria

BROODJE HAMBURGER
3,50
SPECIAAL
PAPRIKA-SPEK-UI

HUISGEMAAKTE SNERT
5,00
PER LITER
4,50
2E LITER
In het café

ITALIAANSE
CORDON BLUE

14,50

met geb. aardappelen, friet, en salade
*** ook om mee te nemen € 13,50 ***

DRIEBANDENTOERNOOI

met verliezersronde voor dames en heren
start: 24 januari om 19.00 uur
Inleg: € 5,00
Opgave in het café

Café De Harmonie

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

VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant

Patatwagen –
Snackwagen
( op locatie )
Bij ons bent u aan het
juiste adres als het gaat
om de verhuur van
patatwagen of
snackwagen.
Heeft u een evenement en wilt u een
patatwagen of snackwagen huren voor uw
locatie, kijk dan niet verder en bel meteen
want bij Eetcafé de Hoeke heeft u een
friet/snackwagen die aan alle HACCP eisen
voldoen en voor een heel gunstige prijs.
Onze wagen is voorzien van frituur, bakplaat,
koelkast, diepvrieskist, warm en koud
stromend water met wasbak.
U kunt deze snack/patatwagen ook huren per
dag, weekend of een week.
Huurprijzen op aanvraag.
Graag doen wij U een vrijblijvende offerte
toekomen.
Alle bedragen zijn exclusief BTW en borgsom.
Onze wagen kunt u ook voor een langere
periode huren , hiervoor gelden andere prijzen.

Eetcafe de Hoeke. Tel : 0518-471177
Website: www.dehoeke.frl Email : eetcafedehoeke@gmail.com

ZWARTMACHINES.NL
Tuin en park machines
Voor particulier en professional
Het maaiwerk is weer gedaan dus bel 06-15567031
of mail naar info@zwartmachines.nl voor het onderhoud
van uw tuinmachines ook maairobots en accumachines

Altijd gratis halen en brengen
Omdat de nieuwe E10 brandstof beperkt houdbaar is
en alkylaat brandstof beter is voor mens, machine en milieu
is dit deze winterperiode in de aanbieding:
Bij elke aangeboden machine voor onderhoud
betaalt u voor 5 ltr 4 takt brandstof geen € 18,- maar € 12,voor 2 takt geen € 20,- maar slechts € 14,-

Winteraanbieding:
gebruikte zitmaaier HONDA 2216 hydrostaat € 1750,-

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
JANUARI
14

Soos 55+ Spelmiddag. 14.30 uur in It Waed

16

It Mienskar Oosterbierum: 10:00 uur eten in eigen dorp

16

van 14.30 tot 16.30 Breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum

18

AVC Circuit Training 9.30 - 11.00 uur jeugd J07 t/m J013. Ook voor niet leden

18

Nieuwjaarstoernooi boulesjitters 14.00 uur boule banen Harlingen

24

AVC klaverjassen (aanvang 19.30 uur) en sjoelen (aanvang 20.00 uur)

24

Oudheidk. ver. Barradeel lezing scheepsbouw in de gouden eeuw 20.00 uur MFA Minnertsga

25

Kon. Rederijkerskamer “Ons Genoegen” speelt “Wolstân en Wjirmenbrij”, 20.00 uur It Waed

30

Beginnerstraining Reanimatie en AED 19.00 uur Harnehal Tzummarum

FEBRUARI
4

PCOB met Marga Waanders over haar werk als burgemeester van Waadhoeke, Terskflier, 14.30 uur.

9

14.30 AVC VR1 - sc Harlingen VR1, competitiewedstrijd, sportpark De Lytse Trije

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl

We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken!

stoepbordposters
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com
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.

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 16 - ZATERDAG 18 JANUARI

10 PENCE’S € 8,80
6 WITTE BROODJES € 2,50
KRENTENBROOD € 2,10
SLAGROOMSCHNITT € 5,30

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. malse bieflappen .........

7,95

Special:

CRISPY HAASJES

malse stukjes gepaneerde kiphaasjes die we
op Zuid-Amerikaanse wijze hebben gekruid

100 gram € 1,59

VLUGKLAAR:

kerrieschijven
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
bij aankoop van

200 gr. slagers achterham
gratis bakje beenham saus

VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. katenspek, samen voor € 2,90

Geldig
16-18 jan.

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,75

MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 3,45

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: Aeolusburgers
5 halen, 4 betalen!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,75

