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UM-KRANT

Hierbij willen we jullie bedanken voor de mooie kaarten, bloemen
en cadeaus die we hebben gekregen met onze 65e trouwdag.
Dat zoveel mensen aan ons gedacht hebben, dat maakt je blij!

Met een groet van Jan en Marie

Gedenkboekje

leg de herinneringen aan uw dierbare vast op papier1
Beste lezer,
In deze moeilijke tijd is het overlijden van een dierbare extra zwaar, omdat afscheid
nemen slechts mogelijk is met een beperkt aantal mensen.
Daarom maken wij het Gedenkboekje!
In een Gedenkboekje worden, in overleg met de nabestaanden, verhalen, gedichten,
tekeningen, foto’s en dergelijke over de overledene opgetekend. Na de begrafenis/crematie
kan dit boekje aan de familie, vrienden en kennissen en andere belangstellenden worden
uitgedeeld. Het gedenkboekje vormt een tastbare herinnering aan de overledene.
Het zal ongetwijfeld veel mensen tot grote steun zijn!
Wilt u informatie over het Gedenkboekje?
Neem dan contact op met De Kopieerwinkel in Franeker, via de telefoon, 0517-396116,
of stuur een e-mail naar: info@kopieerwinkel.com

ACTIE
P ER
ZAK

€1,-

zaterdag 13 februari | 20:00 uur

4 rondes €15,loten €2,- | 3 voor €5,maak kans op een full hd tv,
steigerhout bank,
waardebonnen, stofzuiger
en 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,-

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

HALVE KIP
2X HALVE KIP
woensdag 3 februari

STAMPPOT BOERENKOOL
met rookworst en jus

4,50
8,00
9,50

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PLATE HALVE KIP

10,50
met geb. 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

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 4 T/M ZATERDAG 6 FEB.

10 PORTUGEZEN € 5,85
6 EIERBAMBINO’S € 5,00
SUIKERBROOD € 2,15
6 WITTE BROODJES € 2,70

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!
500 gr. runder riblappen ............

6,45

Special:

WINTER ROERBAKSCHOTEL
vleesschotel van malse kipreepjes,
rode ui, champignons, spekblokjes
en honing-mosterd kruiden

100 gram € 1,29

VLUGKLAAR:

boeren
hamburgers
5 HALEN, 4 BETALEN!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ........... 2,25
250 gr. slagers leverworst ......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

Geldig

4 - 6 feb.

SCHOUDERKARBONADE
kilo voor € 7,95

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:

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

