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UM-KRANT
Beste mensen,

Het lijkt een onwerkelijke wereld waarin wij momenteel leven.
De maatregelen voor bestrijding van het coronavirus raken ons allemaal.
Met name ondernemers merken deze maatregelen direct in hun portomonnee.
Ze zijn een belangrijke schakel voor de leefbaarheid in de dorpen!
Steun daarom de lokale ondernemers!
Voor de kinderen tot 12 jaar (basisschool) hebben we deze week een
kleurwedstrijd met leuke prijsjes. Op de middenpagina vindt u de kleurplaat.
De tekening kan t/m 15 april ingeleverd worden bij De Kopieerwinkel in Franeker.
Pand 28 in Sexbierum en Bakkerij Struiksma in Tzummarum.
Maar bovenal: Pas goed op elkaar en blijf gezond!
Ik wens u allen fijne Paasdagen!
Leo Omlo, Uitgever van de UM-Krant
Bij het afdrukken van de aanbiedingen van Bakkerij Offenga is een storende fout
gemaakt. Er staat dat de aanbieding geldig is van 2 t/m 4 april.

Dit moet uiteraard 9 t/m 11 april zijn!

WINNAARS

Na een kort ziekbed is rustig overleden mijn lieve schoonmoeder, beppe en onze tante

Hendrikje Faber - Spanjer
* Franeker, 8 juni 1924

† Harlingen, 4 april 2020

Sinds 1 december 1992 weduwe van Jochum Faber

Harlingen :

Andries Faber †
Wil Faber - de Vries

Sexbierum :

Jochum Faber

Edam :

Wil Spanjer en Dorus Luyckx
en overige nichten en neven fam. Spanjer

Wij willen het personeel van “Zorgcentrum De Spiker” in Harlingen hartelijk dankzeggen voor de
liefdevolle verzorging.
Wij nemen afscheid van haar, in besloten kring, op woensdag 8 april om 13.30 uur in de
Sixtuskerk aan het Tsjerkepaad 1 te Sexbierum.
Aansluitend zal daar de begrafenis plaatsvinden.
Correspondentieadres: Wil Spanjer, Oorgat 88, 1135 CT Edam

Op een bijzondere wijze hebben we 31 maart jl. ons 55-jarig huwelijksfeest
mogen vieren. De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en andere attenties waren
hartverwarmend. Heel hartelijk bedankt! Ook willen we iedereen, jong en oud,
sterkte toewensen bij alle gebeurtenissen rond het corona-virus.
Hartelijke groet, Seerp en Brechtje Jukema-de Jong
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.
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IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
Dit alles voor € 25,-

WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
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Deze tekening is gekleurd door:

Naam:

Leeftijd:

Plaats:

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle kaarten met goede wensen, kado’s en bloemen die wij op
28 maart 2020 mochten ontvangen, ter gelegenheid van ons 40 jarige trouwdag.
Ondanks de onzekere tijd waarin wij allemaal leven, werd die dag voor ons toch
een mooie dag.
Het was geweldig, wij voelen ons geliefd en gezegend, dat er zoveel mensen
aandacht aan hebben besteed.
Hartelijke groet van:
Sjoerd en Anneke Jepma

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!

VERSE VIS BESTELLEN
DIJKSTRA VISSERVICE
BELLEN
Dinsdags kunt u uw verse vis bestellen
Vrijdag middag of zaterdag morgen kunt u
dit ophalen of laten bezorgen.
Alle vissoorten zijn mogelijk
Ook gerookte vis
DIJKSTRA VISSERVICE
INDUSTRIEWEG 4-5
HARLINGEN
06 54781653
Volg ons op facebook: Dijkstra Visservice
www.dijkstra-visservice.nl/

Openingstijden
alleen voor het afhalen
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

16:00 - 20:00 uur
11:30 – 20:00 uur		
11:30 – 20:00 uur
16:00 – 20:00 uur

Paasmaandag 13-4 geopend
van 16:00 tot 20:00 uur

Aanbieding:

Plate Spare - ribs

met gebakken aardappelen/friet,
Salade, saus en gratis nagerecht

Plate service en uit de snackbar
uitsluitend telefonisch bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

ZWARTMACHINES.NL
De lente begint ondanks
ondanks alles!
Daarom in de aanbieding:

GTM loop maaiers vanaf € 299,John Deere loopmaaiers 43 cm vario aandrijving 15% korting
47 cm vario aandrijving 15% korting
John deere zitmaaier X126 van € 3630,- nu € 3299,Diverse accumachines 20% korting
Kubota mini tractor B6000 € 2795,Maairobots vanaf € 999,-

In de verhuur :
Verticuteermachine
Tuinfrees
Houtklover
Accu kettingzaag
Onkruidborstelmachine

(BEDRIJFS)KLEDING
met of zonder bedrukking

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 9 - ZATERDAG 11 APRIL

10 PENCE’S € 8,80
10 PORTUGEZEN € 5,15
PAASBROOD € 5,10
ADVOCAATSCHNITT € 5,30

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
9 - 11 april

In de winkel graag maximaal 3 klanten. Mocht u niet langs willen of kunnen
komen, dan kunt u uw bestelling telefonisch, via de webshop of via de mail
doorgeven. We bezorgen dan in overleg met u. (Vanaf € 15.00 is bezorgen
gratis in en om Sexbierum)
					
T. 0517-591254 | W. slagerijhiemstra.nl | M. info@slagerijhiemstra.nl
Paas rollade kilo .......................

8,95

(Paas) haasbiefstuk 4 halen, 3 betalen!!

Special:

BIEFSTECCA ITALIANA

PAASKIP IN BRAADZAK
gekruid, met groentenbouquet

per kilo € 7,95

GOURMET-SCHOTEL

malse biefstuk, gevuld met een plakje brie
en gekruid met pesto en peperoni

voor 2 personen (ca. 500 gram)

100 gram € 2,89

Of kiest u voor: luxe gourmet/
steengrillschotel, met gemarineerd vlees en mini gehakt
cordon blue € 5,50 p.p.

VLUGKLAAR:

boeren
hamburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Paas boterhamworst ...... 1,99
250 gr. grillworst naturel ........... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. Paas gebraden gehakt +
100 gr. slagers achterham, samen voor € 3,20

Paasmaandag
zijn wij gesloten!

€ 9,98

vers uit de oven

SAUCIJZENBROODJES
per stuk € 1,49

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: Gelderse schijven
5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

