LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING

UM-KRANT
Ruime keuze
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Alles tegen elk aannemelijk bod!

GEBRUIKT WITGOED MET GARANTIE

Gratis
aansluiten
de UM-dorpen
Wekelijkse bezorgen
huis aan huis krant en
voor de
dorpen Wijnaldum, in
Pietersbierum,
Sexbierum,desgewenst
Oosterbierum en Tzummarum
Wij
voeren
uw oude machine
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116
| info@um-krant.nl
kosteloos
af!

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

ALLES
ONDER
ÉÉN
DAK!
IS
UWal FIETS
KLAAR VOOR
DEPAND
WINTER?
Voor
uw benodigdheden
moet u bij
28 zijn!
VERZORGEN
DEweer
WINTERBEURT!
a.s. Dinsdag 9WIJ
februari
gaan wij
open!
Uw
fiets
wordt
geheel
nagekeken,
van 12.00 tot 18.00 uur
gepoetst, gesmeerd en behandeld

VOOR FIETSREPARATIE, SCHAATSENSLIJPEN,
DHL EN DPD
met een vuilafstotend middel.
Ditkunnen
allesbesteld
voor €worden!
25,Alle andere artikelen
reparaties
in overleg met de klant.
Voor infoEventuele
kunt u bellen
met:altijd
0613551320
Gratis
haalen
brengservice
in de UM-dorpen.
Dit alles doen we volgens de “corona” richtlijnen,
Voor een afspraak
06 135 513 20
dus goedbedoeld
klikken kunt
heeftu bellen
geen zin
of langskomen in de winkel.

Graag tot snel, Wiebe en Ning
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20
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

ACTIE

€1,99

zaterdag 13 februari | 20:00 uur

4 rondes €15,loten €2,- | 3 voor €5,-

koop je kaarten online t/m vrijdag 12-2!

maak kans op een Weekend
vlieland, full hd led tv,
waardebonnen tot wel €500,-!
Meer info?avcsexbierum.nl
Kaarten en/of loten bestellen?
avcsexbierumshop.nl of scan de QR-code

ISBB Witgoed & Installatie
Al meer dan 30 jaar gecertificeerd
Witgoed Reparateur & Installateur

•
•
•
•
•
•
•

Witgoed: Reparatie &Vervanging
Centrale Verwarmingsinstallaties
CV Ketels: Onderhoud en Plaatsing
Elektra
Water
Gas
Riolering

Witgoed: Wij repareren alle merken.
Wasmachines, drogers, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, ovens.
Gas, Water, Elektra wordt volledig beheerst, en verzorgd met de
nieuwste technieken.
Centrale Verwarming: Radiatoren, Kachels, Leidingen, Ketels
(Onderhoud en Vervanging) en slimme Thermostaten.
Inbouwapparatuur: Reparatie & Vervanging tegen scherpe prijzen
inclusief de Inbouw.
Keukens: Vervangen & Plaatsen van Keukens & Inbouwapparatuur.
Badkamers: Van Vervanging Sanitair tot complete Verbouwing
en Modernisering.
Veilig en Vakkundig Vakwerk, is waar wij voor staan en wat u ook
van ons mag verwachten.
Wij zijn Gecertificeerd & Vakbekwaam.
Wij leveren Kwaliteit!
Prijsopgaaf geschiedt vooraf in overleg
ISBB is gevestigd op de Haerdawei 12 te Oosterbierum
			
Telefoon: 06-38080495
			
Email:
info@isbb.nl
			
Internet: www.isbb.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.

Marjoleins Bloemen
Valentijnsdag op 14 februari 2021!
Verras je geheime liefde
met een mooi boeket of een bos rode Rozen!
Ik breng het zaterdag tot 10 km gratis bij degene langs.
Lijkt het u ook leuk om een verrassing te sturen?
U kunt ons bellen, of appen naar 06-83665557
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

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.

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,-

Geachte leden van de IJsclub Meiinoar Ien
Sexbierum-Pietersbierum.

IT GIET OAN !!

Komende week zal waarschijnlijk onze
ijsbaan de poorten weer openen.
Uiteraard zijn wij ook genoodzaakt om
op onze baan de corona richtlijnen te
hanteren.
De regels op de rechter pagina en
mededelingen dienen opgevolgd te
worden!
Een verzoek aan de ouders om de
kinderen erop te attenderen dat ze de
komende dagen niet op het ijs komen
om vernielingen aan de ijsvloer te
voorkomen en wij daardoor niet
open kunnen.
		

B.V.D.

•

De ijsbaan is alleen geopend voor leden tot ‘s avonds 20:30 uur

•

MAXIMAAL 250 personen op de baan/terrein

•

Houd ook op onze baan en terrein 1,5 meter afstand tot elkaar !!

•

U kunt eventueel nog lid worden ,kosten € 10,00 per gezin
( v.a. 16 jaar dien jezelf lid te worden).

•

Er wordt een looproute uitgezet om coronaproof in en uitgang te scheiden

•

Iedereen dient zich bij het entreehokje te melden voor
lidmaatschap controle

•

Geef een eventuele verhuizing graag nog even door voor de administratie

•

Bij gezondheidsklachten blijft u lekker thuis bij de kachel

•

De koek en zopie is gesloten
(poekeladdie, koffie, thee, limonade en knakworstjes TO GO)

•

Er worden géén alcoholische versnaperingen geschonken

•

De toiletten zijn gesloten !!

•

Ons gebouw is alleen toegankelijk voor bestuursleden,
hulpdiensten en ijsbaanvrijwilligers

•

Er is een corona coördinator aanwezig voor eventuele aanwijzingen
(herkenbaar aan gekleurd hesje)

•

Alle aanwijzingen door deze coördinator en bestuursleden
dienen opgevolgd te worden

•

Er worden géén activiteiten zoals wedstrijden e.d georganiseerd
Hopelijk zien wij u komende week (op gepaste afstand) op de ijsbaan

Het bestuur IJsclub Meinoar Ien

VACATURE

SECRETARIS/SECRETARESSE

Lijkt het je leuk een mooie vrijwilligersfunctie binnen een bruisende
dorpsvereniging in te vullen waar je betrokken bent binnen DE sport
van Friesland? Dan is dit iets voor jou!
Je belangrijkste taken zijn:
Deelnemen aan
bestuursvergaderingen;
Notuleren tijdens
vergaderingen;
De agenda maken voor de
vergadering i.o.m. de
voorzitter;
Het archief bijhouden;
Correspondentie ontvangen
en zorgen dat dit bij de
verantwoordelijke persoon
terecht komt;
Wijzigingen doorgeven aan
de KNKB;
Het eerste aanspreekpunt
binnen de vereniging en
voor externen.

Twijfels? Denk even aan deze
voordelen! Je komt in een
enthousiast, gemotiveerd
bestuur. Daarnaast heb je het
gevoel nuttig te zijn waarin je
een mooie bijdrage hebt in het
bestaan van deze mooie
vereniging. Ook beteken je op
deze manier iets voor een
geweldig mooie sport, kaatsen!
Tevens ontwikkel je jezelf en
hebt de kans nieuwe kwaliteiten
van jezelf te leren kennen. Tot
slot bouw je ook nog nieuwe
contacten op die je misschien
weer verder helpen!

In het kaatseizoen (mei t/m september) wordt er één keer per maand
vergaderd. Buiten het kaatsseizoen wordt er meestal één keer in de
twee/drie maanden een vergadering ingepland. De tijdsinvestering is dus
wisselend verspreid over het jaar. Gemiddeld kun je er vanuit gaan dat je
zo'n 4 uren per maand kwijt bent (omgerekend één uur per week).
Is deze functie iets voor jou of wil je meer weten?
Neem contact op met Paulien: secretaris@detwadoarpendios.nl

KAATSVERENIGING DE TWA DOARPEN/DIOS

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

LOEMPIA
inclusief saus

3,50

BAMI SPECIAAL

11,50

woensdag 10 februari

met saté - gebakken ei - atjar - kroepoek

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PIZZA
“DE HARMONIE”

12,50

met tomatensaus - ham - salami - ui
paprika - spek - kaas
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 11 T/M ZATERDAG 13 FEB.

4 PUDDINGBROODJES € 4,70
BOERENCAKE € 2,90
KWARKBROOD € 2,35
SLAGROOM
MOKKA SCHNITT € 5,60

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig

11 - 13 feb.

We
verloten 2x een mooie slee!
Bij aankoop van 4 varkens satéschnitzels
maakt u kans op een mooie slee.
De 1e slee is gewonnen door:
Gerrie Akkerman uit Minnertsga
De 2e slee wordt komende vrijdag verloot!!

GEPANEERDE
VARKENSSCHNITZELS
diverse soorten

4 halen, 3 betalen!!
Special:

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

ERWTENSOEP PAKKET
2 krabbetjes, 2 speklappen,
hamschijf, varkenpoulet,
totaal ca. 1 kilo.
en gratis 500 gr. spliterwten

		

€ 8,95

VERS VOOR U GEMAAKT:

100 gram € 1,29

GEVULD
STOKBROODJE

valentijnsdag:

VOLGENDE WEEK:

per stuk € 3,95

Bij aankoop van 4 Valentijnburgers
dinsdag: Satéschijven
5 halen, 4 betalen!!
maak je kans op een
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99
cadeaubon van € 25,VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. katenspek ..................... 1,89
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
VLEESWARENDUO:
100 gr. ham-worst +
100 gr. gebraden varkensrollade,
samen voor € 3,20

