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Geachte bewoners van Sexbierum-Pietersbierum
In het laatste Silhouet, het blad van dorpsbelang,
staat een WOONENQUÊTE
Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen/adressen deze enquête
invullen, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.
Indien er voor meerdere gezinsleden op 1 adres andere antwoorden gelden,
zijn op de onderstaande inlever plekken ook extra formulieren beschikbaar!
Ook kunt u een kopie maken van de vragenlijst en die ook invullen.
Graag de vragenlijst bundelen per persoon met voorkeur een nietje,
zodat elk ingevulde enquête bij elkaar blijft voor een goede evaluatie!
De ingevulde vragenlijst graag inleveren in de brievenbus dorpsbelang bij het
dorpshuis “It Waed”. Ook mag u de enquête zelf inleveren in de bussen bij
de Coop of Bakkerij Offenga.
Graag voor 18 maart bv tijdens de verkiezingen inleveren.
Hartelijk dank!
Bestuur dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum

ACTIE

€0,99

Wij willen Joyce en haar zoon Boris
heel veel sterkte wensen met het verlies
van haar man en Boris zijn vader

Michiel van Hoorn
zij hebben hem in liefde losgelaten
wij denken aan jullie.......
Veel liefs van team bakkerij Offenga

“Een keer in de week er even uit”
“Wat goeds doen voor de mensen uit de buurt”
“Je verbonden voelen, gezien worden”
“Gewoon een lekker stukje rijden met de bus”
Dit zijn zo wat teksten van onze chauffeurs op de zorgboerderij.
Momenteel zoeken wij nog een chauffeur voor de woensdag en/of donderdag.
Om 12.00 en/of om 15.30 uur; het is een uurtje werk ongeveer.
U krijgt een vrijwilligersvergoeding en km geld.
Bij belangstelling graag even bellen met 06-51692511
of een mailtje sturen naar gerbrandastatezorg@outlook.com
Zorgboerderij voor arbeidsmatige dagbesteding
Hoarnestreek 7
8856 RV Pietersbierum
gerbrandastate.nl

Joyce en Boris zijn ontzettend dankbaar
voor alle kaarten, bloemen en belangstelling
die zij na het overlijden hebben mogen ontvangen.
In liefde losgelaten

Michiel van Hoorn
Vlissingen, 13 maart 1969
Sexbierum, 16 februari 2021

Allemaal bedankt voor de belangstelling en de attentie die ik mocht
ontvangen Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis het heeft ons goed
gedaan. We zijn heel dankbaar en blij dat het in korte tijd weer zo
goed is opgeknapt.
		Groeten, Riemer en Rommie Posthumus

Maak kennis met tennis
Ben je benieuwd of tennis een leuke sport is ? Geef je op voor 6 proeflessen. Dit is al mogelijk vanaf
groep 2 basisschool. Op deze leeftijd kunnen wij de kinderen al leren te tennissen en worden de
kinderen balvaardig waar je je hele leven profijt van hebt. Opgave voor 6 proeflessen kan via
onderstaand email adres of telefoonnummer.
Start lessen: Vanaf 15 maart
Locatie:
- Tennisvereniging WESP, Sexbierum
- Tennisvereniging Opinoo, Tzummarum
Vragen / Opgave: N van der Lecq, Nathantennislh@gmail.com 06-48506538, mag ook via de app
Informatie: www.tennislh.nl
Lespakket:
 6 lessen van een gediplomeerde tennisleraar à € 29,95
 Gratis gebruik van tennisracket en tennisballen
 Lesduur 45 - 50 minuten
Locaties:
 Sexbierum WESP
 Tzummarum Opinoo

Jeugd vanaf 4 jaar
Maandag of donderdag vanaf 16.30
Donderdag vanaf 16.30

Volwassenen
Maandag vanaf 19.00
Donderdag vanaf 19.00

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!
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pastor Martha & dûmny Evert Jan (marthakroes@gmail.com / 06-41271349)

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

LOEMPIA

inclusief saus

3,50

woensdag 3 maart

STAMPPOT ZUURKOOL
met gehaktbal - spekjes - jus

9,50

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PATAT STOOF
met salade

9,95

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

Geschokt zijn wij door het overlijden
van onze buurman

Seerp Jukema
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel kracht toe met het verwerken van dit grote verlies.

Buurtvereniging de 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 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.

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!

We zijnRuime
weer
keuze open!
GEBRUIKT WITGOED MET GARANTIE

Pand 28
Ning Thai Wellness Massage
Kapsalon
Esther
DHL SERVICEPUNT

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

VOORJAARSBEURT
VOOR UW FIETS!
ISUwUW
FIETS
VOOR DE WINTER?
fiets wordt
geheelKLAAR
nagekeken, gepoetst,
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

Dit alles voor slechts
25,-geheel nagekeken,
Uw fiets€wordt

Eventuele reparaties altijd in overleg
metgesmeerd
de klant.en behandeld
gepoetst,
GRATIS haal- en brengservice in
UM-dorpen.
metdeeen
vuilafstotend middel.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
alles voor € 25,of langskomen in de Dit
winkel.
Eventuele
reparaties
altijd inFIETSEN
overleg met de klant.
DIVERSE NETTE GEBRUIKTE
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
met garantie!
Inruil mogelijk.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Voor fiets reparatie heten
wij u vaninharte
welkom in
of langskomen
de winkel.

onze werkplaats, met ingang aan de Nije Buorren.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

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

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 MAART

10 BOTERKOEKEN € 9,65
BOERENCAKE € 2,90
KWARKBROOD € 2,35
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,20

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

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:

STEAK DE PARIS

Varkensfilet gevuld met kruidencrème
Heerlijk gekruid en knapperig gepaneerd!

100 gram € 1,79

vlug klaar:
boeren
gehakt schnitzel

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............ 2,25
200 gr. ossenworst, aan 1 stuk ... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib,
samen voor € 3,20

Geldig

4 - 6 maart

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 7,95

Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79
VOLGENDE WEEK:

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

