Informatieavond MFA Sexbierum-Pietersbierum

UM-KRANT

wk 09 | 26 februari 2020

Graag willen we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken omtrent
het realiseren van het MFA Sexbierum-Pietersbierum. U bent daarom van harte
uitgenodigd op donderdag 5 maart om 20.00 uur voor een informatieavond.
Wekelijkse huis aan huiskrant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
Programma:
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl
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Heden ontvingen wij het droevige bericht dat onze buurman

Dhr. Jochem Postma
is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Buurtvereniging ’t Spoarrûntsje, Sexbierum
Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar alle reacties die wy kriegen ha,
nei it ferstjerren fan ús leave en dappere

Judith Hollenga
It hat in hiel goed gefûl by ús achterlitten
Petrus, Geeske en bern
Seisbierrum, februaris 2020
Feike Brouwer is weer thuis.10 dagen in het ziekenhuis, geopereerd daarna 80
dagen in Saxenoord ter revalidatie. Goed verzorgd door iedereen. Het is wel leuk
als je dit meemaakt, want dan zie je de andere kant van het leven ook en zo kom
je er ook achter wie je Echte Vrienden zijn. Bedankt voor de bezoekjes, kaarten en
bloemen.Speciale dank gaat naar Heinz Palsma en Johan Ykema.
Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de vele kaarten, bloemen
en andere attenties, die wij mochten ontvangen
met ons 40 jarige trouwdag.
Gerrit en Tineke Volbeda-Sijbesma

HARNEHAL TZUMMARUM

ROCK COVERBAND
LECHERY
WWW.LECHERY.NL

29 FEBRUARI
2020
21:00U ZAAL OPEN
KAARTVERKOOP VIA
TJEDMARHIEM@OUTLOOK.COM
VOORVERKOOP €10,00
AAN DE KASSA €12,50
VOL = VOL

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
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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

Kunt u reanimeren?
U kunt het in één avond leren!
U leert herkennen wanneer iemand in uw nabijheid
gereanimeerd moet worden en wat u in zo’n geval
moet doen, inclusief hoe u een AED moet gebruiken.
De volgende data zijn er weer trainingen in Tzummarum :
27 februari
19.15 uur
herhalingstraining
12 maart
19.15 uur
beginnerstraining
2 april		
19.15 uur
herhalingstraining
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl
Aanmelden voor een training kan via het contactformulier op de website
of door een mailtje te sturen naar: reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com

OP ZOEK NAAR HULP IN DE HUISHOUDING?
Wij zijn de zorgaanbieder in uw regio!
Elke dag zijn we flink in ons huis aan het werk, maar wat als dat niet
meer lukt? Wij helpen u graag bij het huishouden bij u thuis.
De enthousiaste medewerkers hebben ruime ervaring, zodat u de
hulp krijgt die bij u past, gewoon bij u thuis.
Ook op het gebied van thuiszorg, zorgwonen en maaltijdenservice
bent u bij ons op het goede adres.

Meer weten?

Wij willen u graag verder helpen bij al uw zorghulp vragen. Neem vrijblijvend contact op met
ons over onze zorgverlening, hiervoor kunt u
bellen met Grietje de Boer :0518-744103

Het is bijna zover!
Zoals (bijna) iedereen wel weet of ziet, 17 maart komt met rasse
schreden dichterbij. Wij zijn dus nu al druk met de voorbereidingen
bezig. Nu is het zo dat we eigenlijk maar 2 dagen dicht zijn en dat de
verhuizing nogal wat werk met zich mee brengt.
Vandaar dat wij sommige schappen alvast wat leger laten lopen, dit
kan het vervelende gevolg hebben dat u soms misgrijpt naar een
bepaald artikel, dit vinden wij erg vervelend en proberen we zoveel
mogelijk te beperken. Wij hopen op uw begrip voor deze situatie en
staan op de Hearewei natuurlijk straks klaar met een mooie volle
supermarkt. Mocht u dan nog iets missen geef dat dan gerust aan ons
door en dan zullen we proberen of we dit op kunnen lossen.
#Werk aan de winkel
#Samen maken we het verschil
#Nog even geduld

Nog 3 weken tot opening!

17 maart 2020 | Hearewei 24 B

SCHAATSEN VOOR LEDEN IJSCLUB
MEIINOAR IEN
SEXBIERUM-PIETERSBIERUM
in ELF STEDENHAL
Op zaterdagmiddag 7 maart A.S. gaan we weer
schaatsen in de Elf Stedenhal te Leeuwarden.
Aangezien Piet er weer eens compleet naast zat
met zijn voorspelling ,willen we onze leden toch
nog even aan het ijs laten snuffelen.
ALLEEN LEDEN kunnen op vertoon van de ledenkaart gratis een middagje
schaatsen. We vertrekken om 13:00 uur gezamenlijk bij de ijsbaan
in Sexbierum. Voor vervoer dient u ZELF te zorgen.
Aanmelden en controle lidmaatschap vanaf 12:30 uur.
Met vriendelijke groeten, het bestuur.

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 28/02 T/M ZONDAG 01/03
In het cafetaria

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

ZIGEUNER
SCHNITZEL

14,50

met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 13,50 ***
Voor aankomend horecaseizoen zoeken
wij nog enkele medewerkers (M/V)
Lijkt het je leuk om ons te ondersteunen,
dan kan je contact opnemen
met telefoonummer. 06-206 201 25

Café De Harmonie

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

Toanielferiening Ferdivedaasje

spilet sneon 7 maart 2020 it blijspul

Wa is der no gek
yn It Mienskar yn Easterbierrum
De foarstelling begjint om 19:45 oere
It stik spilet him ôf yn de wenkeamer fan in revalidaasjeklinyk.
Haadsuster Helga regearret mei hurde hân yn de klinyk
dêr ’t minsken mei alcohol- en drugsproblemen en oare soarten
fan oandwaningen revalidearje. Nimmen kin it goed dwaan
by Helga, útsein de buorman op wa ’t sy fereale is.
It personiel betinkt in plan om Helga fuort te krijen.
Fan dat stuit ôf barre der frjemde en hilaryske dingen yn ‘e klinyk
en is it net mear hielendal dúdlik wa ’t der no gek is!
De yntree foar dizze jûn is
€ 8,-Bêrn oant 16 jier			
€ 4,-Stipers hawwe frij tagong op fertoan fan it betellingsbewiis
Yn it skoft wurdt der in ferlotting hâlden.
Der binne wer in soad moaie prizen te winnen!

Oant sjen op sneon 7 maart!

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
27

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles

29

AVC VR1 - S.C. Stiens VR 2

29

21.00 uur Rock coverband Lechery in de Harnehal Tzummarum

29

It Mienskar Oosterbierum 21.00 uur Dansen met Cisca en Rense

MAART
3

PCOB met Halbe Hageman over de oorlog 40-45 in Waadhoeke, Terskflier, Sexbierum, 14.30 uur.

4

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

5

van 14.30 tot 16.30 breicafe in HCR De Harmonie te Sexbierum

7

Ferdivedaasje speelt het blijspel “Wa is der no gek” 19.45 uur in It Mienkar Oosterbierum

10

Spelmiddag Soos 55+ Sexbierum-Pietersbierum

14

14.30 uur AVC 1 - QVC 1

17

Algemene ledenvergadering TV WESP aanvang 20.00 uur tenniskantine TV WESP

18

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

19

van 14.30 tot 16.30 breicafe in HCR De Harmonie te Sexbierum

Uw munten zijn van harte welkom!
in de koker bij Poiesz Franeker (station)
of door de brievenbus op Skoalstrjitte 25
Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 27 - ZATERDAG 29 FEB.

10 PORTUGEZEN € 5,15
KRENTENBROOD € 2,10
HAZELNOOTSCHUIMTAARTJE € 6,05

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!
500 gr. lendelappen ..................

7,95

Geldig
27 - 29 feb.

SHOARMA PAKKET

HOUTHAKKERS STEAK

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

elke 4e gratis!!

MAALTIJD V/D WEEK:

VLUGKLAAR:

alleen even opwarmen

Special:

malse procureurlap, verpakt in ambachtelijk
ontbijtspek en lekker gemarineerd

baconburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ...... 1,79
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. katenspek
samen voor € 2,90

€ 7,50

CHILI CON CARNE
per 500 gram € 5,95

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

