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UM-KRANT
Na een kort ziekbed is overleden onze buurman

Chris van Groningen
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel kracht toe met het verwerken van dit grote verlies.
Buurvereniging Burgemeester Dukerstrjitte
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 bedragen 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.

Woansdei tm sneon farsk
€ 2,50/bosk
Dukerstrjitte 21 Seisbierrum

ACTIE
€2,99
5
STUKS

€4,
-

INCL.
SAUS

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Alle dorpsgenoten die ingeschreven staan in het ledenregister van de
Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum ontvangen deze dagen een
brief van Actie Kerkbalans.
Via Actie Kerkbalans vragen de kerken aan hun leden een vrijwillige bijdrage,
die ten goede zal komen aan het kerkenwerk en aan het onderhoud van
gebouwen. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, is het thema van Actie
Kerkbalans 2021.
Onze kerk probeert mee te leven met alle dorpsbewoners van Oosterbierum
en Wijnaldum bij mooie en moeilijke momenten in het leven, organiseert
activiteiten voor jong en oud zoals gespreksgroepen, kerstvieringen, concerten
en zondagse kerkdiensten. Onze kerk ondersteunt tal van projecten in de
wereld waar nood heerst en draagt zorg voor de historisch belangrijke
gebouwen van onze dorpen om die voor de toekomst te behouden.
In verband met de strenge coronamaatregelen bellen we dit jaar niet bij u aan
om de brief persoonlijk aan u te overhandigen en komen we niet na een week
opnieuw aan uw deur om het ingevulde formulier op te halen, maar ontvangt u
de brief in uw brievenbus en vragen wij u om het ingevulde formulier zelf in de
brievenbus te doen bij een van de kerkrentmeesters of voor Wijnaldum bij
Hennie Vink, Wynamerdyk 10 en voor Oosterbierum bij Harm Zwart, Dr. Jelle
Zijlstraleane 13.
Gemeenteleden, die altijd helpen bij de Actie Kerkbalans, hopen we volgend
jaar weer in te mogen schakelen bij het persoonlijk overhandigen van de
brieven.
Misschien bent u geen lid van onze kerk, maar draagt u het werk van de kerk
een warm hart toe, dan kunt u de kerk steunen met een gift op
rekeningnummer: NL46RABO0325504261 ten name van Protestantse
Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum.
Bibi de Vries

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

LOEMPIA
INCLUSIEF SAUS

3,50

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PLATE
CORDON BLUE

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

Zonnestroom van
Fryske Flinter
geeft energie
aan u én aan
onze dorpen
Zeg uw oude energieleverancier gedag en word lid
van onze eigen energiecoöperatie, Fryske Flinter.
Voor ieder lid dat via ons groene energie (stroom en
gas) afneemt ontvangen onze dorpen jaarlijks € 75*.
Overstappen? info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

Fryske Flinter Fonds
Met de opbrengsten van Fryske Flinter steunen we lokale
initatieven die de leefbaarheid in Oosterbierum, Sexbierum
en Klooster-Lidlum en Pietersbierum bevorderen.
* Energie VanOns bestaat uit meer dan 100 lokale energiecoöperaties,
waaronder Fryske Flinter. Winst die gemaakt wordt gaat terug naar de regio.

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,-

We waren je al verloren, nog voordat het einde kwam
We waren je al kwijt, voordat de dood je leven nam
We waren je al aan het zoeken, ook al was je nog nabij
We rouwden al, want door Alzheimer ging het leven aan je voorbij
Na een lang leven vol werk, zorg en aandacht voor
een ander, is op 80 jarige leeftijd onze moeder,
schoonmoeder en beppe in haar slaap overleden.

Martha Dijkstra – van der Meulen
* Wijnaldum, 3 november 1940
† Franeker, 16 januari 2021
Sinds 2016 weduwe van Sierd Dijkstra
			Sonja Dijkstra
				Kevin & Kim
			
Willem & Cora Dijkstra
				 Louise & Cas
				Timo
				Stein
Het afscheid zal donderdag 21 januari plaatsvinden in het dorpshuis De Bijekoer in
Wijnaldum, in besloten kring, maar om 15.30 uur tot 16.15 uur is er gelegenheid
om te condoleren. Na de condoleance zullen wij haar in besloten kring naar
Andringastate brengen.
Wij rijden na de condoleance vanuit het dorpshuis via de Readyk richting de
Buorren en via de Buorren het dorp uit. Zo komen we nog even langs haar huis
en haar zo geliefde tuin. We zouden het erg fijn vinden dat u op deze route langs
de weg wilt gaan staan, zodat een ieder, op gepaste afstand, haar een laatste
groet kan brengen.
Als u een kaart wilt sturen, dan mag dit naar: De Utergerzen 7, 8857 BB Wijnaldum

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

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

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

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

DE OPTICIEN BIJ U THUIS
Uw ogen thuis op laten meten en een
nieuwe bril uitzoeken, dat zijn belangrijke
voordelen die Thuisopticiens Friesland u biedt.
Uw bril is dan perfect afgesteld op uw thuissituatie,
zo hoeft u de deur niet uit en beperkt u het risico
van een besmetting tot een minimum.
graag tot ziens! Willem en Anja Tulner

Voor een afspraak of meer informatie
belt u met 0518 - 850125 of kijk op onze website:
www.thuisopticiensfriesland.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 21 T/M ZATERDAG 23 JAN.

10 PORTUGEZEN € 5,85
10 PENCÉ’S € 9,45
SUIKERBROOD € 2,15
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,10

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!
6,95
250 gr. varkens poulet ............... 1,95
500 gr. magere runderlappen ....

Special:

Geldig

21 - 23 jan.

SHOARMA PAKKET
500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

FRYSKE GONDEL

		

100 gram € 1,59

MAALTIJD V/D WEEK:
HACHEE MET RUNDVLEES

VLUGKLAAR:

250 gram € 3,95

heerlijk gegaard kipdijvlees in een lekkere
champignon roomsaus. Alleen opwarmen!

boeren
gehaktschnitzels
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ...... 1,79
250 gr. Hausmacher leverworst . 2,95
VLEESWARENDUO:
100 slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden runderrollade,
samen voor € 3,20

€ 7,95

lekker met rode kool
en aardappel(puree)
VOLGENDE WEEK:

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

