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Na een moedige maar oneerlijke strijd is overleden onze buurman

Klaas Sijswerda
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel kracht toe met het verwerken van dit grote verlies.

Buren van de Burgemeester Dukerstrjitte
Ik ben verhuisd van Bjirmenstate 32 Sexbierum
naar Botniasteeg 5, appartement 1.09,
8801 KJ FRANEKER.
U bent ook hier van harte welkom.
Hierbij zeg ik tevens de donateur- en lidmaatschappen in Sexbierum op.
Met vriendelijke groet,
Ger Geveke-Visser

€2,49

€2,49

€5,-

€16,99

Problemen met uw computer of laptop?
Of heeft u vragen over de software?

Bel gerust voor advies op maat!
Maak nu kennis met

COMPUTER DIENSTVERLENING
Johan Claus

Kadal 1 | 9079 KT Sint Jacobiparochie
06-16511921 | info@kencdienstverlening.nl

Winteronderhoud
Door regelmatig onderhoud gaan uw Tuinmachines jaren langer mee!
Dus bel 06-15567031 mail info@zwartmachines.nl
Dan worden uw machines gratis gehaald en gebracht op afspraak.
Uw machine word van onder tot boven helemaal gecheckt, olie filter en bougie
worden vervangen, mes slijpen, geheel gereinigd en gesmeerd

Nu in de aanbieding

JOHN DEERE loopmaaier 47 cm vario aandrijving
van € 1290,- nu voor € 900,-

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

BROODJE WARM VLEES 3,00
INCLUSIEF SAUS
HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PLATE
VARKENSHAASSATÉ

14,50
gebakken aardappelen of friet en salade
MET GRATIS TOETJE!

Openingstijden:
maandag en dinsdag gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag-vrijdag-zaterdag 11.30 - 20.00 uur
zondag 16.00 - 20.00 uur

Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

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.

VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant
of lees de UM-Krant online
op www.um-krant.nl
Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!

Het is komkommertijd!
Ook voor de uitgever van de UM-Krant

Daarom biedt de UM-Krant
in de maanden januari en februari 2021

DUBBELE RUIMTE

voor alle niet commerciële mededelingen
1/3 pagina voor € 5,1/2 pagina voor € 7,50
2/3 pagina voor € 10,Hele pagina voor slechts € 12,50
Maak gebruik van deze

GRANDIOZE AANBIEDING!
stuur uw mededeling via info@um-krant.nl
of via het contactformulier op www.um-krant.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 14 T/M 16 JANUARI

10 GEVULDE KOEKEN € 9,45
CHOCOLADECAKE € 3,60
KWARKBROOD € 2,30
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 4,95

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!
4,95
500 gr. boeren gehakt ............... 3,95
500 gr. malse hamlappen ..........

Special:

Geldig

14 - 16 jan.

BEENHAM, DIVERSE SOORTEN
stukje, om zelf te braden

500 gram € 5,95

PEPER SCHELP

MAALTIJD V/D WEEK:

pakketje van HOH gehakt, gevuld met
heerlijke pepersaus, verpakt in rauwe ham

goed gevulde

IEDERE 4E GRATIS

VLUGKLAAR:

shoarmaburgers
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ........... 2,25
250 gr. slagers leverworst ......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gebraden gehakt +
100 gr. slagers achterham,
samen voor € 3,20

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 3,75
VOLGENDE WEEK:

dinsdag:
Aeolusburgers 5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

