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Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl
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UM-KRANT

MFA fiert de maaitiid mei
kofje en gebak “to go”
Zondag 21 maart - 9.00 tot 13.00 uur - op de Terp.
Kom je ook een bakkie halen?!

WY KINNE NET ALLES ALLINNE,
MAR MEI ELKOAR KINNE WY ALLES

Aanstaande zaterdag 20 maart komen
de jeugdclubs uw oud papier ophalen.
Heeft u het papier 9 uur klaar staan?
Alvast bedankt!

aeolus
burgers

Maitiids koeke
reepkoek 325 gram

1,-

Maak kans op
mooie prijzen!
Stop de kassabon bij minimale
besteding van 25 euro voorzien van
naam en tel. nummer in de daarvoor
bestemde bak. de hele week door
zullen wij een aantal winnaars
trekken die zaterdag 20 maart om
16:00 uur hun eigen prijs bepalen
d.m.v. een draai aan het rad! maak
kans op o.a. JBL, senseo, weber bbq,
karcher en nog meer!

pak 2 stuks

1,-

zaterdag 20 maart
in de foodtruck:

loempia's
5 stuks
incl. saus

4,-
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past? Geef het aan kinderen die bijna niets hebben. Vraag je ouders hoe.
pastor Martha & dûmny Evert Jan (marthakroes@gmail.com / 06-41271349)

Collectedoel: Arme regio’s in Oost-Groningen en Limburg (Kerk in Actie)
NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

pastor Martha & dûmny Evert Jan (marthakroes@gmail.com / 06-41271349)

Tank foar de folle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren
fan myn leave man, heit en pake

Jelle Terpstra
It hat ús tige goed dien.
Ikie Terpstra-de Poel
bern en pakesizzers

Menu:

Dessert:
Dranken:

Menu:

Des

Dra

woensdag 17 maart

BURRITO

10,50

met gehakt - ui - paprika- champignons maïs - kidney beans - kaas - salade

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

4,50
HALVE KIP
2 HALVE KIPPEN
8,00
HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

ENTRECOTE

MET KRUIDENBOTER

16,95

met gebakken 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

MFA in Actie!
Maaitiid mei kofje en gebak “to go”!

Wij hebben lentekriebels! Daarom verkopen wij op 21 maart
koffie met wat lekkers “to go“ op de Terp.
Voor € 5,00 koop je een vers kopje koffie of thee met gebak!
De koffie (ook cappuccino en espresso) zetten we van verse koffiebonen
en het gebak is huisgemaakt. De koffiebekers zijn geschikt om mee naar
huis te nemen en er zijn draagtrays aanwezig.
Ook verkopen wij heerlijke smoothies en limonade.
Je kunt bij ons pinnen en contant betalen.
Jij komt toch ook een bakkie halen?!
Zondag 21 maart van 9.00 tot 13.00 uur op de Terp (bij het monument)
------------------------------

Voorjaarsfietstocht op Paasmaandag

Op 2e Paasdag 5 april 2021 kun je meedoen aan een super leuke fietstocht!
Het is een mooie route en onderweg zijn er verrassende activiteiten, een
puzzel en natuurlijk iets lekkers.
Je kunt meefietsen voor € 7,50 per persoon.
Een heerlijke fietstocht voor jong en oud, van ongeveer 20 km.
Opgeven kan nog t/m zondag 28 maart via onze webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
We starten tussen 11.00 en 14.30 uur. Per opgave ontvang je, uiterlijk 2
dagen voor de tocht, een starttijd. Zo is er voldoende afstand tussen de
deelnemers i.v.m. de corona maatregelen.
Bij slecht weer stellen we de fietstocht uit naar een andere dag.

Moederdag mini-fotoshoot

Geef je moeder een mooie foto cadeau!
Op zaterdag 3 april kun je op de foto voor je moeder! Kom met je gezin,
kind, broer/zus en laat je fotograferen.
Onze fotograaf maakt prachtige foto’s van jou/jullie en selecteert 5 foto’s.
Hieruit kies jij zelf de leukste, welke je op Moederdag cadeau kunt doen
aan je moeder, mem of schoonmoeder!
Voor slechts € 39,95 krijg je:
- een mini-fotoshoot in/rond Sexbierum-Pietersbierum op 3 april
- 1 foto naar keuze ingelijst of op forex (kunststof schuim)
- een passende cadeauverpakking
- het digitale bestand van deze foto.
Aanmelden kan t/m 28 maart 2021 via onze webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Met vragen kun je terecht bij:
fotoshoot@mfasexbierumpietersbierum.nl
Je ontvangt uiterlijk 1 april bericht over de locatie en tijd van jouw shoot.
In overleg met de fotograaf, is het mogelijk om achteraf nog extra foto’s
van je fotoshoot te bestellen, tegen de geldende tarieven van de fotograaf.

De opbrengsten van deze acties zijn geheel voor ons MFA. Houdt u ook
bij deze acties aan de geldende maatregelen. Deelname is op eigen
risico.
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Tuinonderhoud?
Klussen in en rond uw huis?
Problemen met uw computer of laptop?
Of heeft u vragen over de software?

Bel gerust voor advies op maat!
Maak nu kennis met

K&C 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

Gestolen: Op woensdag 10 maart 2021 tussen 14.00 en 15.00u is er

vanuit mijn hal een Halloween plaque met een spreuk en afbeelding
van een skelet van zwart piepschuim uit mijn hal ontvreemd.
Door werkzaamheden aan mijn huis stond de voordeur open omdat daar
een stroomhaspelkabel aangesloten was.
Iemand heeft in die korte tijd dus het decor stuk zonder toestemming
weggenomen. Er is dus iemand thuis gekomen met een bij mij gestolen
item. Wie weet dit of heeft gezien dat iemand een greep uit mijn hal
heeft gedaan? Het item heeft geen handelswaarde maar voor mij heeft
het wel waarde. Wie weet hier meer over?
BVD Ro, Buorren 3-D Tzummarum

DE LAATSTE RONDE!
De winkel moet leeg,
zit er nog wat voor u bij kom dan gerust even langs
Wilt u liever op afspraak, ook dat is mogelijk. Tel: 0518-481618

WOTEX-WONEN in Tzummarum

Open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
(maandags gesloten)

stoepbordposters
Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

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

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,-

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 MAART

10 GEVULDE KOEKEN € 9,65
5 PAIN DE LUXE € 3,90
5 CROISSANTS € 3,70
5 TOMPOUCEN € 7,60

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

Geldig

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER! 18 - 20 maart
6,95
250 gr. varkenspoulet ................ 1,95
500 gr. magere runderlappen .....

Special:

BEEF MOZZARELLA

ovensleetje met malse biefstuk,
mozzarella en basilicum

100 gram € 2,25

vlug klaar:
Italiaanse schijven
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. leverkaas ....................... 0,99
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. slagers achterham,
samen voor € 3,20

BEENHAM, DIVERSE SOORTEN
stukje, om zelf te braden

500 gram € 5,95

PITA PARIS

knapperig pitabroodje, gevuld
met malse reepjes grillworst,
uitjes en geraspte kaas

per stuk € 2,25
VOLGENDE WEEK:

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

