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UM-KRANT

DORPSHUIS It Waed – SEXBIERUM
In verband met ombouw van de Geldmaat is
GELD OPNEMEN NIET MOGELIJK
van 15 t/m 18 februari

It is sa fier!
Ús frou, mem en beppe wurdt 65 jier! Yn dizze
frjemde tiid wolle we dit toch graach fiere.
Komme jim har sneon 20 febrewaris lokwinskjen
op de Jan Baron nûmer 6?
Der stiet se fan 13 oant 16 oere op ‘e oprit
mei ‘n gebakje op jim te wachtsjen.
Riid, fiets of kuieren efkes del!
Douwe, Petra, Wiebren, Tina, Harm Ymke,
Douwe Ynze en Ynke Petra.

ACTIE

5
STUKS

€4,
-

INCL.
SAUS

MFA Nieuws
Opbrengst statiegeld actie Coop
We hebben het prachtige bedrag van €901,20 voor ons
MFA ontvangen van Coop. Hierbij bedanken we
iedereen die statiegeld heeft gedoneerd en Coop voor
de extra bijdrage, geweldig!
Basisschool De Skeakel in actie
De kinderen van De Skeakel knutselden eind 2020 prachtige werkjes, welke zij
hebben verkocht aan familie/bekenden. De opbrengst was voor ons MFA.
Hiermee is maar liefst €380,- verdiend door de kinderen, prachtig!
We hebben de afgelopen tijd ook diverse giften ontvangen, waarvoor dank!
En wist u dat er nog steeds vrijwilligers thuis werkzaamheden voor ons MFA
uitvoeren? Fantastisch!
Oud ijzer en accu’s
Heeft u nog oud ijzer of oude accu’s? Lever het in en draag bij aan ons MFA!
Inleveren kan in de oranje container aan de Hoarnestreek. Bent u niet in de
gelegenheid om het ijzer te brengen, dan halen wij het graag bij u op. Bel dan
met Jan Bruinsma op tel. 06-53923374.

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Bianca’s vis
AANBIEDING!!!
Vrijdag 19 februari

1 makreel + 2 haringen voor maar € 7.50
Tel 0629281462

a.s. vrijdag staan we
bij de COOP Sexbierum

Tot dan! Bianca’s Vis

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.

65 jaar geleden
werd deze meid bij ons heit en mem
in de wieg gesmeten.
Het is geen grap,
het is echt waar.
Het gebeurde op 15 februari
en 1956 was het jaar.
Gefeliciteerd van je 2 kleine zusjes!

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

Beste schaatsvrienden,
Met veel genoegen en trots kijken wij terug op een geslaagd
schaatsfestijn op de prachtige ijsbaan van Sexbierum.
Waar menige ijsbanen nog de gesloten waren, had de ijsbaan van IJsclub Meiinoar
Ien Sexbierum-Pietersbierum de poorten afgelopen donderdag al weer open.
Dit is mogelijk gemaakt door talloze vrijwilligers die de kou trotseerden om de
baan schoon te vegen. Namens het bestuur dan ook een groot woord van dank
aan allen die hier aan hebben meegewerkt.
Speciale dank aan de bedrijven die er voor hebben gezorgd dat we corona proof
alles in goede banen hebben kunnen leiden
J & S APPARATENBOUW Sexbierum-Harlingen
en WR UNIT VERHUUR-Handelsonderneming Harlingen.
Hopelijk verwelkomen de Boulesjitters u in het voorjaar weer
op onze ijsbaan voor een gezellig potje Jeux de Boules.
Blijf gezond !!
Bestuur IJsclub Meiinoar Ien Sexbierum- Pietersbierum

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,-

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
VERKOOP BOVENVERDIEPING
ALLES ONDER ÉÉN DAK!
Voor
al uw tegen
benodigdheden
moet u bij PAND 28
zijn!
Alles
elk aannemelijk
bod!

keuze OPEN!
WIJ ZIJNRuime
WEER

GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE
van 12.00
tot 18.00
uur

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren desgewenst uw oude machine
kosteloos af!

VOOR FIETSREPARATIE
EN PAKKETSERVICE
DHL SERVICEPUNT
DHL EN DPD
Halen en versturen van uw pakket

UW FIETS
KLAARkunnen
VOOR DE
WINTER?
AlleISandere
artikelen
besteld
worden!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Voor info kunt u bellen
met:
0613551320
Uw fiets wordt
geheel
nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Dit alles doen
we volgens
Dit alles
voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
de “corona”
richtlijnen!
Gratis haal- en
brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
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

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com
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.

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

BROODJE
KIPSCHNITZEL

3,50

HUTSPOT

9,50

woensdag 17 februari

met gebakken speklap en jus

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

SPARERIBS

16,50

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 18 T/M ZATERDAG 20 FEB.

10 PENCE’S € 9,65
15 JODEKOEKEN € 2,70
KRENTENBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 5,05

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig

18 - 20 feb.

Afgelopen vrijdag zijn de laatste 2 sleeën verloot.
De winnaars waren Peter Alkema en Rianne Jukema.
Ze hebben de sleeën inmiddels al opgehaald.
Ook hadden we een Valentijns actie.
De vleescheque van € 25,is gewonnen door: Francien Zijlstra.
		Allemaal gefeliciteerd!
6,95
250 gr. varkenspoulet ................ 1,95
500 gr. magere runderlappen .....

Special:

APPELVINKEN

vink van HOH gehakt, appelstukjes
en een vleugje kaneel,
èn gemarineerd met steakkruiden

IEDERE 4E GRATIS!!

vlug klaar:
Italiaanse
schijven

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. runder rookvlees ............ 2,99
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. slagers achterham,
samen voor € 3,20

GEBRADEN
KIP DRUMSTICKS
6 stuks voor € 4,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte

ERWTENSOEP
liter € 4,95

VOLGENDE WEEK:

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

