Wekelijkse huis aan huis krant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum,
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl
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UM-KRANT
Beste dorpsbewoners,

Op zaterdag 30 januari wordt het oud papier ’s morgens weer
opgehaald door ouders van het kindcentrum de Skeakel.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het papier op tijd bij de weg te
zetten. Waarvoor onze hartelijke dank!
Met vriendelijke groet,
Hiljo Stefes
Interim directeur IKC de Skeakel
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten
en medeleven na het overlijden van Chris
Gerry van Groningen kinderen en kleinkinderen

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

ACTIE
BORRELTAS
VOOR
MAAR

€15,-

Aan iedereen die dit leest
Zoals u zult begrijpen kan de huis-aan-huis collecte voor de
Hersenstichting deze keer niet doorgaan!
Deze Stichting zet zich in voor alle mensen met aandoeningen die te
maken hebben met de hersenen. Zoals psychische ziekten, alle vormen
van dementie, maar ook b.v. een hersenbloeding.
Een op de vier Nederlanders heeft er momenteel mee te maken en dat
worden er in de toekomst alleen maar meer…
Door middel van onderzoek proberen we dit te voorkomen en tegelijk
werken we aan nieuwe, betere medicijnen en aan een zo goed mogelijke
begeleiding van patiënten.
Collectanten benaderen dit jaar via sociale media familie, vrienden en
bekenden om langs deze weg een donatie te doen. Of, als dit voor u niet
mogelijk is, of als u hiervoor niet benaderd bent, kunt u ook een bedrag
storten op Rekeningnummer NL 46 RABO 0387127100 ten name van
Hersenstichtingcollecte
Van harte aanbevolen zodat het werk ook dit jaar door kan gaan en alvast
heel veel dank namens alle patiënten en hun families!

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

zaterdag 13 februari | 20:00 uur

4 rondes €15,loten €2,- | 3 voor €5,-

prijzen als een full hd led tv,
koffiezetapparaat en nog
veel meer!
Meer info?avcsexbierum.nl
Kaarten en/of loten bestellen?
avcsexbierumshop.nl of scan de QR-code

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,-

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

JELLYBURGER

Italiaanse bol - 2 hamburgers
gebakken ei - ui - spek - ananas

6,95

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PATAT SHOARMA
met friet salade en saus

11,50

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

iedere WOENSDAG een
heerlijke AANBIEDING!

woensdag 27 januari
SPAGHETTI BOLOGNESE
met gebakken ei - kaas - salade

9,50

woensdag 3 februari
STAMPPOT BOERENKOOL
met rookworst en jus

9,50

woensdag 10 februari
11,50
BAMI SPECIAAL
met saté - gebakken ei - atjar - kroepoek
woensdag 17 februari
HUTSPOT
met gebakken speklap en jus

9,50

woensdag 24 februari
MACARONI BOLOGNESE
9,50
met gebakken ei - kaas - salade
uitsluitend telefonisch te bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

Bianca’s vis
AANBIEDING!!!
Vrijdag 29 januari

Familie zak kibbeling met gratis saus € 12,Bestellen kan ook tel 0629281462 00

a.s. vrijdag staan
we bij de COOP Sexbierum

Tot dan! Bianca’s Vis

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 28 T/M ZATERDAG 30 JAN.

10 GEVULDE KOEKEN € 9,45
5 CROISSANTS € 3,60
KRENTENBROOD € 2,15
5 ORANJEKOEKPUNTEN € 6,30

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!
7,95
100 gr. verse kipschnitzels ......... 1,19
500 gr. malse bieflappen ...........

Special:

FRYSKE GONDEL

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

100 gram € 1,59

VLUGKLAAR:

italiaanse schijven
5 HALEN, 4 BETALEN!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. shoarma rollade ............. 1,89
250 gr. grillworst naturel .......... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. schouderham +
100 gr. boeren snijworst,
samen voor € 3,20

Geldig

28 - 30 jan.

SLAGERS ROOKWORST

DEZE WEEK
DE 2 VOOR DE HALVE PRIJS!!
E

Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79
VOLGENDE WEEK:

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

