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UM-KRANT

In de paasweek konden wij door de corona-crisis
niet in Gods huis
Gelukkig hebben wij via de T.V. en Internet
veel kunnen volgen.
Maar het gemis blijft.
Toch geldt voor ons allemaal,
De Heer is waarlijk opgestaan.
Halleluja!
Te Koop:
Senioren bed, licht eiken
Met elektrische lattenbodem en matras.
In prima staat
€ 100,K. Veenstra 06-461 420 88

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

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

Aanbieding:

13,50
PIZZA
“DE HARMONIE”

tomatensaus - ham - salami - ui
paprika - spek - kaas

Plateservice en patat en snacks
uit de snackbar
uitsluitend telefonisch bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

Nieuws over het MFA
18 april 2020 - Oud ijzer inzameling gaat door!
Op zaterdag 18 april zamelen we in Sexbierum
en Pietersbierum oud ijzer in.
U kunt het ijzer die zaterdagmorgen om 9.00 uur voor ons aan de weg leggen.
De opbrengst van deze actie is voor ons nieuwe MFA.
Wat kunt u aanbieden?
Wij zijn heel blij met uw oud ijzer, denkt u ook aan bijv. oude accu’s, koper en
messing? Helaas kunnen wij geen witgoed meenemen, u kunt dus geen
koelkasten, vriezers, wasmachines etc. aanbieden.
Hoe kunt u oud ijzer aanbieden?
Binnen de bebouwde kom van Sexbierum/Pietersbierum kunt u uw oud ijzer
aan de weg leggen.
Woont u buiten de kom of in een naburig dorp, dan kunt u op 18 april uw oud
ijzer aanbieden bij de familie Bruinsma op Vredenoord (Latsmaleane 3).
Heeft u een grote partij oud ijzer, dan halen wij deze graag bij u op. Bel dan
met Jan Bruinsma, tel. 06-5392 3374 of Hanna Bruinsma, tel. 06-8301 7402.
In- en ompakwerkzaamheden & “de folderfabriek”
Helaas hebben we de in- en ompakwerkzaamheden in Franeker voorlopig stil
moeten leggen.
Ten aanzien van het folderwerk, wat op de woensdagavond en
donderdagochtend in het dorpshuis plaatsvond, hebben we ook slecht
nieuws: onze opdrachtgever is het folderwerk door de crisis en een overname
kwijt geraakt, dus geen folderwerk meer voor ons. Dit is niet alleen jammer
vanuit financieel oogpunt, maar ook voor het stukje “mienskip” wat hierdoor
weg valt. We doen ons best om ander werk te vinden zodat we, als de
maatregelen van de overheid wat worden versoepeld, weer samen kunnen
zijn in ons dorpshuis en geld kunnen verdienen voor ons nieuwe MFA. Tot die
tijd zal er incidenteel werk zijn wat thuis kan worden uitgevoerd, hiervoor
zullen we vrijwilligers individueel benaderen. Heeft u vragen? Stuur gerust een
e-mail naar planning@mfasexbierum-pietersbierum.nl
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!

Ruime
keuze
Even wat Fleur
is deze
moeilijke tijd!
GEBRUIKT WITGOED
METbijGARANTIE
Doorlopende
plantenmarkt
PAND 28
Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
met veilingverse perk planten.
Wij voeren desgewenst uw oude machine
kosteloos af!

U bent van harte welkom in
DHL SERVICEPUNT
onze nieuwe
werkplaats
Halen en
versturen van uw pakket
voor professioneel fietsherstel.
ISDé
UWfietsenmaker
FIETS KLAARvan
VOOR
DE WINTER?
de Umgeving!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Gratis haalUwenfietsbreng
service.
wordt geheel
nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Wij bedanken alDit
onze
allesklanten
voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
voor het steunen
in deze tijd
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voorkopen
een afspraak
u bellendorp.
06 135 513 20
door het massaal
inkunt
eigen
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

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 16 - ZATERDAG 18 APRIL

10 GEVULDE KOEKEN € 8,80
VICTORIATAARTJE € 3,60
KWARKBROOD € 2,30
AARDBEIENSLOF € 5,40

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:

BIEFSTECCA ITALIANA

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

100 gram € 2,89

VLUGKLAAR:
bretonse schijven
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden kipfilet ........... 1,89
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. runderrollade +
100 gr. boterhamworst, samen voor € 3,20

Geldig
16 - 18 april

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje

100 gram € 1,99
Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

