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Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
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0517-396116 | info@um-krant.nl
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UM-KRANT
Voorjaarsfietstocht
voor het MFA

Helaas waren wij genoodzaakt om de fietstocht te verplaatsen vanwege het
slechte weer. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd.
De nieuwe datum is zondagmiddag 18 april en wij hopen dat iedereen dan
weer van de partij is! Onderweg kom je leuke, lekkere en verassende dingen
tegen en kun je een puzzel oplossen. De fietstocht is voor jong en oud, en
natuurlijk coronaproof.
Heb je je nog niet opgegeven, maar wil en kun je wel meedoen op déze
zondag, geef je dan uiterlijk woensdag 14 april op via onze website:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

ACTIE

€1,-

Allemaal bedankt voor de belangstelling voor ons 40 jarig huwelijk.
Bloemen, kaarten enz.
Siebren en Anneke Bootsma
		
en kinderen en kleinkinderen

DHV Multiservice
Hitzer Visser



03 - 05 - 1964



31 - 03 - 2021

Monique - Davey - Mariah - Yvanca - Chelsea
Een bijzonder woord van dank aan dominee Evert Jan en pastor Martha
voor de wijze waarop jullie ons de afgelopen periode, zowel vanaf de
preekstoel als via ons kerkblad en de UM-Krant, de zeven “werken van
barmhartigheid” hebben voorgehouden, die zijn gebaseerd op de woorden
van Jezus in Matteüs 25: 35-40.
Kort samengevat: Het is belangrijk dat we omzien naar onze naaste,
dichtbij en veraf. Laten we hopen dat een groot deel van wat jullie hebben
gezegd en geschreven “in goede aarde valt en vrucht mag dragen”.
Nogmaals dank voor jullie inspirerende woorden.
Een gemeentelid van de PKN-gemeente van Sexbierum-Pietersbierum

Laat na het overlijden van een dierbare de kostbare herinneringen
aan deze persoon vastleggen in een mooi gedenkboekje.
Het biedt troost!
Vraag vrijblijvend informatie aan Leo Omlo tel. 06-490 173 75

DE DEUREN GAAN DICHT!
Schemerlamp-lappen stof-stoel-spiegel etc.
Zit er nog iets voor u bij, kom dan gerust even langs op:
Kade 2 Tzummarum.

WOTEX-WONEN
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.

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

XXL FRIKANDEL
3,95
SPECIAAL
HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

SCHNITZEL
“DE HARMONIE”

14,50

met gebakken aardappelen of friet en salade

GRATIS TOETJE
maandag: gesloten
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

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
Pand 28 ookgepoetst,
het
juiste
adres voor
met een vuilafstotend middel.

TUINGEREEDSCHAP
Dit alles voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
en TUINBENODIGDHEDEN
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Pand 28 waar
het opvalt
datinhet
meevalt!
of langskomen
de winkel.

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

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

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

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!
7,95
250 gr. varkenspoulet ................ 1,95
500 gr. lende-lappen ............

Special:

BOEREN GEHAKTSLEETJE

heerlijke combinatie van HOH gehakt, ontbijtspek en verse groenten. 30 min. in de oven!

100 gram € 1,75

vlug klaar:

kerrie 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. casselerrib,
samen voor € 3,20

Geldig

8 - 10 april

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,95

Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79
VOLGENDE WEEK:

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

