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UM-KRANT
Update vrijwilligersactiviteiten MFA

Het zijn roerige tijden. We kunnen
ons goed voorstellen dat u zich
afvraagt welke maatregelen de
werkgroep MFA treft voor alle vrijwilligersactiviteiten in verband met
de beperkingen door het coronavirus. We willen u graag in deze update
hierover informeren.
• De tulpenverkoop op woensdag 18 maart gaat niet door. Dit besluit

is genomen in overleg met de familie Hanenburg, welke
medewerking verleent aan deze actie. Wij wensen de familie
Hanenburg veel sterkte toe.

• De wekelijkse werkzaamheden in It Waed, reclamefolders bundelen

wordt stopgezet. Het in- en ompakwerk in Franeker houden we nog
in beraad.

• Wij volgen de berichtgeving en de adviezen van de overheid en

houden u op de hoogte.

• Tenslotte. Op 18 april a.s. worden er oude metalen ingezameld. Dit

doen we gelijktijdig met het ophalen van uw oud papier. Ruim uw
schuur eens op en bewaar uw oud ijzer voor ons. Witgoed:
koelkasten/ wasmachines/wasdrogers e.d. wordt niet meegenomen.
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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!

Het mooie Ruime
weerkeuze
komt eraan!

GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE
Tijd
om uw tuin
weer gereed
te maken!

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren
desgewenst
oudepotgrond,
machine
Vanaf
deze week
weer uw
volop
kosteloos af!

bemeste tuinaarde
DHL verkrijgbaar.
SERVICEPUNT
en tuinartikelen
Halen en versturen van uw pakket

Veilingverse violen en primula’s
IS UW FIETS
VOOR
DE WINTER?
tegenKLAAR
scherpe
prijzen
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

Uw fiets
wordt geheel
nagekeken,
Uw fiets klaar
voor
het seizoen!
gepoetst, gesmeerd en behandeld

Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
met een vuilafstotend
middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend
middel.

Dit alles voor € 25,-

Dit alles Eventuele
voor €reparaties
25,- altijd in overleg met de klant.

Eventuele reparaties altijdGratis
in overleg
metbrengservice
de klant. in de UM-dorpen.
haal- en
GRATIS haal- en brengservice
in
de
UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Voor een afspraak kunt u bellen 06
135 513 20in de winkel.
of langskomen
of langskomen in de winkel.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

De geplande Algemene Ledenvergadering
van TV WESP van 18 maart komt vanwege
het Corona virus te vervallen.

GEMEENSCHAPSCENTRUM

IT MIENSKAR
Te OOSTERBIERUM
Gesloten t/m 6 april

uitzondering
VRIJDAGS en ZATERDAGS
SNACKPOINT``IT KEUKENSTJE`
BEZORGING IN OOSTERBIERUM VAN 17,00 T/M 20,00
Bestellen kan vanaf 15,00 via tel; 0518-481955 of app. 0630530453
Actuele info en snacklijst raadpleeg onze website ``itmienskar.nl``

De uitgever van de UM-Krant
wenst de familie Stuiver en alle medewerkers van de Coop
heel veel succes met hun schitterende nieuwe winkel!

i.v.m. de maatregelen vanwege de coronacrisis
deze week geen agenda.
Vele activiteiten gaan helaas niet door!

Stil en verslagen zijn wij door het overlijden van

Sijke-Jetske Hanenburg-Hettinga
Oud bestuurslid van onze ijsclub Meiinnoar-Ien Sexbierum- Pietersbierum.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit zware verlies.
Bestuur en leden IJsclub Meiinoar Ien Sexbierum-Pietersbierum

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.

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!

In actie voor DVN
Lucinda en Laura hebben de ziekte DVN. Dit
heet voluit Dunnevezel neuropathie. DVN is een
neuromusculaire ziekte waarbij de eindtakjes van
de zenuwen beschadigd raken. De ziekte is erg
invaliderend en helaas is er nog geen medicijn of
behandeling voor.
Om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar deze zeldzame ziekte gaat Dirk,
de man van Lucinda, dit jaar voor de 3e keer de Elfstedentocht fietsen.
Wij, Lucinda, Laura en Helene hebben de handen ineen geslagen om net als Dirk
ons in te spannen om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Daarom organiseren
wij op zaterdag 23 mei een actiedag “in actie voor DVN” bij Optisport De Trije in
Franeker.
Tijdens deze actiedag van 11:00 - 15:00 is er een rommelmarkt, een draaiend
rad met loterij, diverse optredens, foodstandjes, mini workshops, springkussen,
grabbelton, schminken, VR experience en nog véél meer.
Entreekosten:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 12 jaar € 1,00 p.p.
Vanaf 13 jaar € 2,00 p.p.
De gehele opbrengst gaat naar het prinses Beatrix spierfonds en komt ten goede
aan onderzoek naar DVN.
Dus zet 23 mei in je agenda en komt allen! Er is genoeg te beleven!
Wil je je aanmelden voor de rommelmarkt dan kan dit tot en met 15 mei. Stuur
een mailtje naar inactievoordvn@hotmail.com met je naam en telefoonnummer,
dan zetten wij je op de lijst. Deelname aan de rommelmarkt is gratis. Een kleine
donatie van je dagopbrengst voor DVN wordt gewaardeerd, maar is zéker niet
verplicht. Je bent hier helemaal vrij in.

Kraampjes en standjes zijn helaas niet toegestaan in de sporthal dus zorg zelf
voor een kleedje.

Hoe kunt u ons steunen?

Allereerst door gezellig te komen. Maar daarnaast zoeken wij nog mensen die
lekkere hapjes willen maken, spullen voor de verkoop of veiling hebben, mensen
die gratis een mini workshop willen geven, willen helpen in de uitvoering,
materiaal, diensten of geld willen doneren.
Alles is welkom en u steunt ons er enorm mee!
Helpt u ons mee?
Helene, Laura & Lucinda
U kunt ons bereiken op 0646341188.

Marjoleins Bloemen
Helaas..

de Paas workshop gaat niet door i.v.m. de
aangescherpte bepalingen van de overheid
rondom het Corona virus.
Wanneer mogelijk proberen we in het voorjaar een leuke
workshop te organiseren als vervanging.
Wij hopen dat iedereen deze periode veilig en gezond doorkomt!
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

kleurplaat

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,-

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 19 - ZATERDAG 21 MAART

10 PORTUGEZEN € 5,15
SUIKERBROOD € 2,10
ONTBIJTKOEK € 2,15
6 WITTE BROODJES € 2,50
ROND ORANJEKOEKJE € 5,10

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
100 gr. verse kipschnitzels ......... 1,19
500 gr. runder riblappen ............

Special:

BACON BOMBS

smakelijke spies van HOH gehaktballetjes
verpakt in lekker bacon spek!

iedere 4e gratis!!

VLUGKLAAR:
kerrieschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ....... 1,95
250 gr. grillworst naturel .......... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers bacon +
100 gr. snijworst, samen voor € 3,20

Geldig
19 - 21 maart

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 1,99

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken: MACARONI
goed gevuld

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

