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UM-KRANT
Vergeet je niet op te geven voor de

MFA Voorjaarsfietstocht
van Paasmaandag 5 april a.s.!

Dit kan nog t/m aanstaande zondag 28 maart via:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Omdat we nog steeds in coronatijd zitten, kan ik helaas voor mijn goede
doel Oost Europa niet datgene doen wat ik graag wil.
Daarom staat vanaf 22 maart een tafel met spulletjes voor mijn raam.
Op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur zijn jullie van harte
welkom op Frjentsjerterein 3a Sexbierum

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 bedragen 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.
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40JAAR GETROUWD

Vergeet je Moederdag niet?
Boek snel je mini-fotoshoot
- zaterdag 3 april a.s. -

Ga op 3 april op de foto met je gezin, kind, broer of zus.
Kies jouw favoriete foto, uit 5 foto’s en geef deze op Moederdag cadeau aan
je moeder, mem of schoonmoeder!
Voor slechts € 39,95 krijg je:
- een mini-fotoshoot in/rond Sexbierum op 3 april
- 1 foto naar keuze
- Fotoafdruk van 20x30 cm. in een witte lijst of op forex (kunststof schuim)
- Een passende cadeauverpakking
- Het digitale bestand van de gekozen foto.
Aanmelden kan nog tot en met aanstaande zondag 28 maart via
onze webshop: https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Met vragen kun je terecht bij:
fotoshoot@mfasexbierumpietersbierum.nl

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
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woensdag 24 maart

STAMPPOT BOERENKOOL 9,50
met rookworst, spekjes en jus

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

PISTOLET PIZZA
SCHOLFILET

5,95
15,95

MET FRIET, SALADE EN REMOULADESAUS

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

Café De Harmonie
Paas Weekendmenu
2 - 3 - 4 - 5 april

Aspergesoep

bacon - ei muffin

***
Asperge Flamande
beenham of zalm

geserveerd met gebakken krieltjes,
Hollandaisesaus, gekookt ei en salade

***
Advocaat trifle
€ 29,95
Bestel vroegtijdig, want OP = OP
0517-591476

Café De Harmonie

Kade 1 - Sexbierum - Tel. 591476 - www.hcrdeharmonie.nl

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!

Voorjaarsbeurt
Ruime keuze fiets
€ 25,GEBRUIKT slechts
WITGOED
MET GARANTIE

Reparaties
in overleginmet
Gratis bezorgen
enaltijd
aansluiten
deu!UM-dorpen
Wij voeren desgewenst
uw oude machine
Fietsreparatie:
‘s ochtends gebracht
eind van
kosteloos
af!de middag klaar.
Gratis haal en brengservice in alle UM-dorpen.
Ook voor het onderhoud
uw elektrische fiets
DHLvanSERVICEPUNT
Halen
van uw pakket
bent u bij ons
aanen
hetversturen
juiste adres.

Wij hebben altijd een leuke voorraad aan gebruikte fietsen
IS UW FIETS
KLAAR VOOR DE WINTER?
met garantie voor u staan.
DEelektrische
WINTERBEURT!
Kinderfietsen, damesWIJ
en VERZORGEN
heren fietsen,
fietsen.
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gesmeerd
en behandeld
hetgepoetst,
opvalt
dat het
meevalt!
met een vuilafstotend middel.

Pand 28 waar
Wij willen iedereen
Dit allesbedanken
voor € 25,Eventuele
reparaties
altijd
in overleg
met de klant.
voor de steun en de bemoedigende
woorden
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
na 10 weken
dicht te zijn geweest.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
langskomen
Wiebeof en
Ning in de winkel.
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

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

ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
Biedt uw overtollige spullen goedkoop aan
met een advertentie in de UM-Krant!
info@um-krant.nl
De tarieven voor particulieren, verenigingen, kerken,
stichtingen e.d. zijn de kosten ONGEKEND LAAG!

het tarief bedraagt slechts
€ 5,00 per zesde pagina
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.
Vraag naar de mogelijkheden!

Nieuwe John Deere X127 Maaitrekker
van € 3847 voor actieprijs van € 3395 incl. BTW

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 25 T/M ZATERDAG 27 MAART

10 PORTUGEZEN € 5,95
4 PUDDINGBROODJES € 4,70
SUIKERBROOD € 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

BEDRIJFSKLEDING
De Kopieerwinkel
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

vleesaanbieding

Geldig

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER! 25 - 27 maart
500 gr. malse bieflappen ...........

7,95

500 gr. kip drumsticks
naturel of gekruid ..........

2,95

Special:

BEEF MOZZARELLA

ovensleetje met malse biefstuk,
mozzarella en basilicum

100 gram € 2,25

vlug klaar:

baconburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friesche Coppa .............. 2,39
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden kiprollade,
samen voor € 3,20

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 1,99

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

dinsdag:
slavinken 5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

