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UM-KRANT
Beste dorpsgenoten,

Wat is er de afgelopen maand veel werk verzet door de vrijwilligers uit onze
dorpen. Jong en oud stak de handen uit de mouwen, van folders vouwen
tot inpakken van snoepgoed. Er werd hard gewerkt en het was een
gezellige boel.
Door deze inspanningen is in de maand januari een bedrag van € 1.797,verdiend. Ook zijn er aantal giften ontvangen met een totaalbedrag
van € 650,-.
Hiermee komt de opbrengst van de maand januari 2020 op € 2.447,Een prachtig resultaat en een goed begin! We gaan door met deze
activiteiten om samen een bijdrage voor het MFA binnen te halen.
MFA Sexbierum – Pietersbierum
Samen in beweging

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

ACTIE
€0,50
4 STUKS

€2,-

Oproep voor de inwoners van Sexbierum Pietersbierum
in verband met de viering van 75 jaar vrijheid
In onze dorpen zijn er vast nog ouderen, die de oorlog bewust hebben
meegemaakt en hierover nog iets bijzonders kunnen vertellen.
Wij komen graag met deze mensen in contact en willen hun verhaal dan
publiceren in de Silhouet van april, die huis-aan-huis wordt verspreid.
Verder zoeken we jongeren vanaf 16 jaar, die bereid zijn de oorlogsherinneringen bij de ouderen thuis aan te horen en op hun laptop te verwerken.
Als oudere en jongere het samen eens zijn over de tekst, moet het verhaal
voor 1 april aan de coördinatoren worden verstuurd.
Dit zijn:
1. Joop Drost, De Kampen 39, tel. 06-49779072,
e-mailadres: jekdrost@hotmail.com
2. Sietske van der Ploeg, De Kampen 31, tel. 0517-591820,
e-mailadres: sietskevdp@hotmail.com
De ouderen en de jongeren kunnen zich bij Joop Drost of Sietske van der Ploeg
aanmelden. Het liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot 1 maart.
Wij zouden het heel fijn vinden als er veel reacties binnenkomen.
Het bestuur van dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum

Marjoleins Bloemen
Aanstaande vrijdag 14 februari is het Valentijnsdag
de dag van de liefde!
Wil je je geheime liefde verrassen met een mooi bos bloemen?
Dat kan, u kunt bellen naar 0683665557
dan bezorgen wij het gratis bij uw geheime liefde langs!
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

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?
GEBRUIKT WITGOED
MET
Wij verzorgen
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winterbeurt!
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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

Wijziging openingstijden
9 Januari 2020 was ik 25 jaar actief als ondernemer.
25 jaren waarin we de de nodige ups en downs hebben meegemaakt.
Ook waren het “tropenjaren” met lange werkdagen.
In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving in de werkzaamheden plaatsgevonden. Het traditionele kopieer- en printwerk neemt, door de voortgaande
digitalisering, langzaam af. Daar staat tegenover dat we steeds meer taken erbij
krijgen op het vlak van onder andere opmaak- en drukwerk. Communicatie tussen
de klanten en ons verloopt steeds vaker via de telefoon en e-mail.
Ook mijn leeftijd begint een rol te spelen. Ik merk steeds vaker dat de lange
werkdagen een behoorlijke wissel trekken op mijn gevoel van welzijn.
Om wat meer structuur en rust in het werk te krijgen, hebben we besloten om de
openingstijden van De Kopieerwinkel aan te passen.

Vanaf 1 maart 2020 zijn we daarom geopend van
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De overige tijden uitsluitend op afspraak.
Wat betekent dat voor u als klant? Eigenlijk niet zo veel!
De inloopuren worden beperkt, maar het ophalen van uw opdracht kan,
in overleg, de hele dag plaatsvinden.
Op deze wijze hopen we u nog jaren van dienst te zijn!
Met vriendelijke groet, Leo Omlo

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

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 14 T/M ZONDAG 16 FEB.
In het cafetaria

8,95
TURKSE PIZZA
HUISGEMAAKTE SNERT
5,00
PER LITER
4,50
2E LITER
In het café

PLATE
VARKENSHAAS

15,50

met champignonsaus

met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 14,50 ***
vrijdag 14 februari vanaf 19.00 uur:

FINALES
DRIEBANDEN TOERNOOI
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
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

AVC VR1 - S.C. Stiens VR 2

29

It Mienskar Oosterbierum 21.00 uur Dansen met Cisca en Rense

LEES DE UM-KRANT NU OOK ONLINE OP

www.um-krant.nl

Ook kunt u via de site advertenties doorgeven
en uw overtollige spullen gratis te koop aanbieden!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 13 - ZATERDAG 15 FEB.

10 PENCE’S € 8,80
SUIKERBROOD € 2,10
BUSKOEK € 2,00
VICTORIATAARTJE € 3,60

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!
6,45
500 gr. stroganoff gehakt .......... 3,95
500 gr. runder riblappen ...........

Special:

FRYSKE CORDON BLUE

Geldig
13 - 15 feb.

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje

100 gram € 1,99

kipfilet gevuld met Goudse kaas en verse ham,
die we lekker hebben gemarineerd

MAALTIJD V/D WEEK:

100 gram € 1,59

MAALTIJD WRAPS

VLUGKLAAR:

valentijntjes

lekker gekruide hartjes van mager rundergehakt

5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............ 2,19
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers achterham +
100 gr. palingworst, samen voor € 2,90

goed gevulde

per stuk € 3,45

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

