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UM-KRANT
Super!

Verheugd kunnen we u melden dat de actie Maaitiid mei
kofje en gebak “to go” ruim € 500,- voor ons MFA heeft
opgeleverd.
Alle bakkers/baksters hartelijk bedankt voor de heerlijke
versnaperingen, geweldig!
Graag tot ziens bij de volgende MFA-actie!

Wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen!
Familie Omlo / De Kopieerwinkel Franeker
Uitgever van de UM-Krant
Kopij voor de UM-Krant van volgende week kan ingeleverd worden
tot 2e paasdag 19.00 uur via info@um-krant.nl
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
€10,-

€19,-

VvV Tzummarum organiseert Paasspeurtocht
Op zaterdag 3 april a.s. aanvang 13.00 uur
organiseert VvV Tzummarum een Paasspeurtocht
voor jong en oud door eigen dorp.
Verspreid door het dorp liggen vijf Happy Stones,
voorzien van kaatsafbeeldingen, verstopt.
Een Happy Stone is een steen die door iemand
mooi beschilderd is en vervolgens ergens
neergelegd om de vinder blij te maken.
De afbeeldingen bestaan uit een aanmerkblokje,
een krans, een telegraaf, een kaatswant en het
Logo van VvV.
Maar in Tzummarum hebben de Happy Stones gezelschap gekregen van groene
en oranje geverfde stenen. Deze stenen vormen een spoor dwars door het dorp.
Volg dit spoor en ga op zoek naar één van de vijf kaatsstenen.
Ben je de gelukkige vinder van zo’n bijzondere steen, dan heb je een prijs
gewonnen!!! Zoek er nog een groen/ oranje steen bij en ga met je vondst naar
De Buffer 5, waar de VvV vlag wappert. Op dit adres kun je je prijs afhalen.
Dus voor alle duidelijkheid; alleen een Happy Stone met een kaatsafbeelding in
combinatie met een groen/ oranje steen is prijs.
Wij wensen al onze dorpsbewoners veel wandel- en speurplezier.

Zondag 9 mei is het Moederdag

Ga op de foto, dan ben jij er klaar voor!
- deze MFA-actie is verlengd tot donderdag 1 april -

Uiterlijk donderdag
1 april boek je de
mini-fotoshoot via
de MFA webshop

€ 39,95

3 april
ga je op de foto.
De shoot duurt
ongeveer 30
minuten
De fotograaf
bewerkt en
selecteert 5 foto’s

Je kiest zelf je
favoriete foto voor
Mem / Mam

Wij bestellen je foto
en bezorgen hem
als cadeau verpakt
bij jou

9 mei Moederdag
Jij hebt een uniek
en persoonlijk
cadeau!

Boek je fotoshoot uiterlijk donderdag 1 april a.s. via onze
webshop: https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Toch nog onverwacht is overleden
onze lieve buurman

Jan de Vries
We wensen Griet en de familie veel sterkte
Klaas en Aukje
Jelmer
Henk en Dee
Hein en Joan
Dick en Thea
Sjoerdtje
Murk en Janny

KLUS & COMPUTER
DIENSTVERLENING
• In- en Verkoop van Computers / Laptops of Onderdelen & Advies op maat.
Tevens Reparatie en Uitbreiding.
• Smart-Home Installatie & Virtual Reality en maken van 360 graden Video’s
of Omzetten van Foto presentatie naar Video.
• Expert op het gebied van Apparatuur aansluiten/uitleggen.
Ook Wifi, Router & netwerken en printer of bestanden delen.
• Race gamen in Playseat met Stuur & Pedalen.
• Maar ook is Johan het adres voor alle denkbare klusjes,
of de persoon voor (klein) tuinonderhoud bij uitstek.
Kijk voor meer informatie op www.kencdienstverlening.nl
of bel/whatsapp met 06-16511921
of mail naar info@kencdienstverlening.nl
Dagelijks bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur of langskomen op afspraak.

6 weken vanuit je hart meeleven met anderen
Vorige week zijn er heel wat bloemen gebracht naar zieken. Gelukkig zijn de
mensen in de zorg niet vergeten: zij zijn onmisbare helden! Deze laatste week
van ons project ‘de werken van barmhartigheid’ draait het om:
Aandacht voor mensen die in rouw zijn
De rouw om het verlies van een partner, een ouder of kind, een familielid of
goede vriend/in kan heftig zijn. Het vreet energie en helemaal weg gaat het
nooit. Het krijgt vaak wel een andere kleur: die van warme herinneringen.
Als je rouwt, is het fijn dat er mensen voor je zijn: een arm om je schouder,
een pan eten, een goed gesprek. Kleine tekenen die iets laten zien van God,
bij wie de dood niet het laatste woord heeft. Dat viert de kerk met Pasen!
Bezinningsvraag: Wie mis je? Brand een lichtje, schrijf je gevoel eens op.
Doe-tip: Breng een kaars of roos naar iemand die rouwt om verlies.
Kinder-tip: Mis je iemand? Ga iets doen wat diegene leuk vond.
Collectedoel: Spel: jongeren ontdekken wat Pasen is - NL52ABNA0414141415
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen.
pastor Martha & dûmny Evert Jan (marthakroes@gmail.com / 06-41271349)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diensten Stille Week en Pasen
1 april
2 april
3 april
4 april

–
–
–
–

19.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
10.00 uur

–
–
–
–

(online via kerkdienstgemist.nl)

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswake → let op, afwijkende tijd!
Pasen → voor jong & oud, (voorbereid) met jongeren

De kerkenraad wenst iedereen goede en mooie Paasdagen!

woensdag 31 maart
SPAGHETTI BOLOGNESE
met gebakken ei - kaas - salade

9,50

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG en MAANDAG

GEZINSZAK PATAT
MET 4 FRIKANDELLEN 13,00
OF 4 KROKETTEN
Openingstijden:

PAASMAANDAG

geopend van 15.00 - 20.00 uur
dinsdag gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag 11.30 - 20.00 uur
vrijdag 11.30 - 20.00 uur
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

Ferline wike krygen wy it berjocht dat ferstoar is
bij ús yne strjitte

Jan de Vries
Wy winskje Griet de bern en bernsbern in soad sterkte ta
Buurtvereniging “Adelenstrjitte”

DHV Multiservice
Bij deze willen wij u informeren dat DHV Multiservice
de komende tijd op nonactief staat.

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 1 T/M ZATERDAG 3 APRIL

10 PENCE’S € 9,65
5 CROISSANTS € 3,70
5 PAIN DE LUXE € 3,90
OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR:

PAASBROOD

MINI PAAS KRENTENBOLLETJES
MINI PAAS BROODJES
VOOR DE PAASBRUNCH:

BROODJES MET EI

PAAS
ADVOCAATSCHNITT € 5,60

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
PAAS ROLLADES
magere varkensrollade
varkens procureurrollade
half-om-halfrollade

per kilo
7,95
9,95
13,90

(Paas) haasbiefstuk
4 halen, 3 betalen!!
Special:

Geldig

1 - 3 april

PAAS KIP IN BRAADZAK
gekruid, met groentebouquet

per kilo € 7,95

GOURMETSCHOTEL
voor 2 personen

(ca. 500 gr.)

€ 9,50

GEVULDE PAASHAASJES

Of kiest u voor:

100 gram € 1,95

LUXE GOURMETSCHOTEL
OF STEENGRILLSCHOTEL

malse varkenshaas, gevuld met gehakt en
kruidencrème, verpakt in rauwe ham

vlug klaar:

boeren
hamburgers

5 halen, 4 betalen!!

met kip-saté, gemarineerd vlees
en mini gehakt cordon blue

p.p. € 5,75
VOLGENDE WEEK:

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

Voor bij de borrel: PAAS BORRELBOX		

€ 19,95

voor 5-6 personen gesneden stukjes worst
Inhoud: kipdij-stukjes, grillworst, Zeeuws spek, droge worst en leverworst
Of reserveer een warme hapjespan voor ca. 10 personen, met in bruikleen de
warmhoudpan
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............ 2,25
250 gr. grillworst naturel ........... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers gebraden gehakt +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

PAASMAANDAG ZIJN WIJ GESLOTEN!

