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UM-KRANT
Valentijnsconcert
14 februari 2020

Kom op Valentijnsdag naar de Harnehal
en geniet van een
romantische en muzikale avond!

CMV De Bazuin Tzummarum
Saxofoonkwartet VLAM
Jeugdkorps Tzummarum & Minnertsga

Entree €6
Donateurs €4
Kinderen tot 12 jaar gratis

De Harnehal | Buorren 43a in Tzummarum | Aanvang 19.30 uur

‘Heel Oosterbierum
playbackt’
Hallo dorpsgenoten van Oosterbierum,
We organiseren ‘Heel Oosterbierum playbackt’. De leeftijd is van
0-100 jaar. Graag zouden we jullie willen uitnodigen om jullie talent
te laten zien en mee te doen aan deze playbackshow.
Dit kan in de vorm van muziek of bijvoorbeeld een sketch.
Wanneer? Vrijdag 14 februari om 19.30 uur in ‘t Mienskar
Jullie kunnen je als groep opgeven of alleen. Dit kan t/m 7 februari.
Opgaves mogen naar club@oosterbierum.info
Graag de originele youtube link van het nummer mee sturen.

OP=OP

0 herdenken
we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Friesland,
In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Friesland,
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Enkele verenigingen uit Sexbierum-Pietersbierum organiseren op 3, 4 & 5 mei een
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Herdenking Jodenvervolging met Jiddische muziek van Di Gojim
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5 mei

Dodenherdenking
Wandeling naar de vrijheid
Herdenking
Jodenvervolging met Jiddische muziek
Zeepkistenrace (thema vrijheid) en na afloop live muziek

van Di Gojim
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de aankomende tijd steeds meer bekend gaan maken.
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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!

Ruime keuze
Is uw fiets klaar
voor de winter?
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GRATIS haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

Goed geknipt voor de dag komen?
IS UW
KLAAR
VOORkapsalon!
DE WINTER?
Maak
eenFIETS
afspraak
in onze
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Dit alles voor € 25,-

Eventuele reparaties altijd in overleg met 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.

Vakkundige Computer reparatie
en computer benodigdheden
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20
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Gardener’s Pride Beetgum B.V.
tijdsgenoten.

De Bodde 2A
9044 LA Beetgum
t dit je wat?
Kom dan langs!
Tel: 058-2532044
( tijdens kantooruren )
Email: administratie@cwvanoverbeek.nl
Website: www.overbeektomaten.nl
zien jullieFacebook:
graag op
zaterdag 29 februari van
www.facebook.nl/vanoverbeektomaten

dener’s Pride Beetgum B.V.
Bodde 2A

9 tot 12 uur bij :

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 7 T/M ZONDAG 9 FEB.
In het cafetaria

PISTOLET BEENHAM 4,95

MET HONING-MOSTERDSAUS

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

KIPSCHNITZEL
HAWAÏ

14,50

met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 13,50 ***
vrijdag 7 februari vanaf 19.00 uur:

DRIEBANDEN TOERMOOI
met gratis bittergarnituur!

Café De Harmonie

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

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
FEBRUARI
5

19.45 Terkflier Auke Zeldenrust vertelt over het geheim in de koffer

6

van 14.30 tot 16.30 uur breicafé in HCR de Harmonie te Sexbierum

6

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles

7

Start zaalkaatsen Jeugd 6-10 jaar KV DTD

7

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Dansen met Cisca en Rense

11

55+ Sexbierum-Pietersbierum Spelmiddag

14

19.30 uur Valentijnsconcert CMV De Bazuin Harnehal Tzummarum

14

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Playbachshow

14

21.00 uur Valentijnsparty in de Bijekoer Wijnaldum met live zangeres Reina

19

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Workshop bloemschikken

20

van 14.30 tot 16.30 uur breicafé in HCR de Harmonie te Sexbierum

21

It Mienskar Oosterbierum Filmmiddag

21

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Filmhuis

25

55+ Sexbierum-Pietersbierum BINGO!

27

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles

29

It Mienskar Oosterbierum 21.00 uur Dansen met Cisca en Rense

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 6 - ZATERDAG 8 FEB.

10 GEVULDE KOEKEN € 8,80
8 BOTERKOEKEN € 7,05
6 COCOSMACRONEN € 4,15
6 WITTE BROODJES € 2,50
ZWEEDS APPELTAARTJE € 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

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. malse bieflappen ...........

7,95

Geldig
6 - 8 feb.

VARKENS FILETLAPPEN
gemarineerd of naturel

Special:

BIEFSTUK REEPJES

lekker gekruide biefstukreepjes
met knoflook-kruidenboter marinade

100 gram € 2,29

VLUGKLAAR:

boeren
hamburgers
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. cassellerrib ................... 1,95
200 gr. ossenworst aan 1 stuk .... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. varkensrollade,
samen voor € 2,90

kilo voor € 7,95
MAALTIJD V/D WEEK:

HACHEE
MET RUNDVLEES
lekker met rode kool
en aardappel(puree)

250 gram € 3,95
VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,49
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,75

