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Zaterdag jl. hebben 11 dorpsgenoten hun vrije zaterdagochtend beschikbaar
gesteld voor het MFA. We hebben 11.520 zogenaamde “naanbroden” voorzien
van een sticker en weer ingepakt. Er is hard gewerkt en het was erg gezellig!
Deze klus heeft maar liefst € 600,00 opgeleverd, wat ten goede komt aan het
bouwbudget voor ons nieuwe MFA! Iedereen bedankt voor zijn/haar hulp!
In de periode voor, tijdens en na de bouw kunnen we regelmatig eenvoudig in- en
ompakwerk doen en hiermee geld verdienen voor het MFA. Zo kan een ieder die
wil nu al een bijdrage leveren. Naast de bijdrage van de gemeente en subsidies
moeten we als dorpen ook een deel van de kosten bijdragen. Medio januari
ontvangt iedere inwoner van Sexbierum en Pietersbierum een brief met verdere
uitleg.
Ben je nu al enthousiast en wil je een bijdragen leveren? We zoeken:
-6 aanpakkers die zaterdag 11 januari van ca. 8:00 tot 12:00 de handen uit
de mouwen willen steken voor in- en ompakwerk in Franeker
-Voor woensdagavond 15 januari of donderdagochtend 16 januari zoeken
we een aantal enthousiaste dorpsgenoten om reclame folders tot pakketjes
samen te voegen in dorpshuis It Waed. Onder het genot van een kopje koffie
of thee gaan we gezellig met elkaar deze klus klaren.
Wil je meer weten of je alvast opgeven mail naar dorpsbelang@sexbierum.net
of bel Jan Bruinsma 06 53 92 33 74

Bij aankoop van een pak Vegter’s
rolletjes,
een bus Melkan Slagroom GRATIS!

+
€3,39

GRATIS

Grundig draadloze oordopjes

€10,-

 0517-591279  stuiver.sexbierum@coop.nl

Woensdag 15 januari komt dominee C. Glashouwer,
Harlingen spreken over Vroege Chassidiem letterlijk
Vroege Vromen. (Jezus wordt gezien als een van deze
vroege vromen.)
Met dominee Glashouwer zijn we verzekerd van een
boeiende avond.
De avond begint om 19.45 uur
Plaats: de Terskflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25, 8855 CA, Sexbierum
Werkgroep Kerk en Israël, Protestantse Gemeente Sexbierum - Pietersbierum
Zoveel belangstelling, zoveel lieve woorden, zoveel kaarten en zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve zoon

Heerke Osinga
Berend Osinga, kinderen en kleinkinderen
Sexbierum, januari 2020

Alle dagen farsk € 2,00/bosk
Dukerstrjitte 21 Seisbierrum

De redactie van de UM-Krant
wenst alle lezers
een
voorspoedig
en vooral gezond
2020 toe!

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

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 10 T/M ZONDAG 12 JAN.
In het cafetaria

BOEREN BEREHAP
PAPRIKA-SPEK-UI

4,00

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

VARKENSHAAS SATÉ 15,50
met geb. aardappelen, friet, en salade

*** ook om mee te nemen € 14,50 ***

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

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

De oliebollenactie was weer een daverend succes!
Mede door dit konden we helaas niet langs alle
deuren om iedereen te voorzien van oliebollen…
Onze excuses hiervoor!

DONDERDAG 16 JANUARI

Samen eten in eigen dorp
U bent van harte welkom in : It Mienskar:
Om 10 uur staat de koffie klaar
12 uur eten met Ype
Deze keer komt de heer Oostenburg uit Giekerk ons vertellen over de
Elfstedentocht
Kosten 8.50 Euro. Opgeven bij Ype voor maandag 13 januari tel. 481956.

kleurplaat

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
JANUARI
7

PCOB met een lezing over het weer door Klaas Ybema, Terskflier, 14.30 uur.

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

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!

OPEN OP AFSPRAAK

Dietie Popken

exclusieve zijdebloemen

klassieke boeketten
ook in opdracht
bruidswerk
bloemwerk en kransen
rouwarrangementen
voor bedrijf en particulier

Alde Buorren 12
Nije Buorren 21
8855 HP Sexbierum
Tel: 0517-390184

dietiepopken@kpnmail.nl
www.dietiepopken.nl

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!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 9 - ZATERDAG 11 JANUARI

10 GEVULDE KOEKEN € 8,80
SUIKERBROOD € 2,10
4 PUDDINGBROODJES € 4,50
AARDBEI
KWARKTAARTJE € 4,90
YOGHURTTAARTJE € 4,90

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

Geldig
9-11 jan.

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. runder riblappen ..........

6,45

Special:

WINTER SCHNITZELS

lekker gekruid speklapje met een heerlijk
krokant laagje

100 gram € 1,59

VLUGKLAAR:

baconburgers

5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. katenspek ..................... 1,79
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers bacon +
100 gr. snijworst
samen voor € 2,90

SHOARMA PAKKET

500 gram vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

samen € 7,50

Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke sucadelapjes van grootmoeders
kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,49
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,75

