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ACTIE
€1,75
€1,50

MFA – even bijpraten
Voorjaarsfietstocht

De Voorjaarsfietstocht is alweer even geleden, maar graag melden we u
dat op zondag 18 april jl. ruim 100 deelnemers de route hebben gefietst,
met onderweg o.a. lammetjes kijken, paasei zoeken en heerlijke
versnaperingen. Een geslaagde tocht, met een opbrengst van ruim
€850,- Alle deelnemers en sponsoren, heel hartelijk bedankt!

Spectaculaire Quizshow

Op zaterdag 8 mei speelden maar liefst 45 teams uit de UM-dorpen mee
in de Quizshow Online. De opbrengst voor ons MFA is ruim €800,-.
Hierbij willen we alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme, het
was een schitterende avond!
De Quizshow werd gewonnen door de volgende teams:
1. Kwispiraten: Niels, Marylse, Merle, Elin, Harke en Djorike
Wooncheque t.w.v. €250,- van Wooncentrum Walinga
2. Gerbrichenilona: Gerbrich Nieuwenhuis en Ilona Koster
Heggenschaar t.w.v. €129,- van Mechanisatie Franeker
3. Klavertje 4: Andries, Fokje, Bas en Willemien
Playmobil VW busje t.w.v. €50,- van Autobedrijf Terpstra
De Quizshow werd mede mogelijk gemaakt door Poort van Franeker. Alle
sponsors: heel erg bedankt!

Prachtige Moederdagcadeaus

Op Moederdag zijn prachtige fotocadeaus weggegeven, nadat diverse
families op de foto gingen. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt
door: Henderika Fotografie, Studio Seven Photography en Foto Jess.
De opbrengst van deze actie is bijna €300,- voor ons MFA.
Alle deelnemers en fotografen: heel hartelijk bedankt!
Heel graag tot ziens bij een volgende MFA-actie!

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Omdat er dit jaar wederom geen dorpsfeest is in Tzummarum zorgen
wij met Hemelvaartsdag weer voor overheerlijke Oliebollen en natuurlijk
de lekkerste Kwarkini’s.
Wij zijn geopend vanaf 8.30 uur.
Bestellen kan evt. op onze webshop via www.bakkerijstruiksma.nl
of 0518-481216
Kom jij ook??
BAKKER STRUIKSMA
voor Warm & Vers

Familie Struiksma
Buorren 74 Tzummarum

Foar altiden yn ús hert.
Graach wolle wy eltsenien tank sizze, dy’t mei in kaart, brief, in tillefoantsje, meilibbe hat
nei it ferstjerren fan myn leave Seerp, ús heit, skoanheit en pake. Dat is ús ta treast en
jout krêft foar in nij begjin.
Seerp Jan Jukema
* 21 juny 1938 - † 27 febrewaris 2021
Brechtje Jukema – De Jong, bern en pakesizzers
Seisbjirrum, maaie 2021
Ons bereikte het droevige bericht dat onze buurtgenoot
Hendrik Gerrit Dijkstra
is overleden.
Wij wensen buurvrouw Aafke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Buurtvereniging Terp-Terppaed.

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.

WEEKENDAANBIEDING!

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

BROODJE
3,25
HAMBURGER SPECIAAL
BIEFSTUK

MET RODE WIJNSAUS

17,95

MET GEB. AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
MET GRATIS TOETJE!
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag, HEMELVAARTDAG, 16.00 - 20.00 uur
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

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

Beste lezers van de UM-Krant,
Op 27 mei a.s. hopen wij ons 40 jarig huwelijk te vieren.
Omdat er nog steeds strenge coronamaatregelen gelden, vieren wij dit
heugelijke feit in kleine kring.
We gaan een weekje met de kinderen en kleinkinderen er op uit.

De UM-Krant zal daarom op 26 mei niet verschijnen!
Ook is onze winkel dan de hele week gesloten.
Met vriendelijke groet,
Leo en Minnie Omlo
De Kopieerwinkel Franeker
Uitgever van de UM-Krant

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

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
VOOR
DE WINTER?
met KLAAR
garantie voor
u staan.
Kinderfietsen, damesWIJ
en VERZORGEN
heren fietsen,
fietsen.
DEelektrische
WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Pand 28 ookgepoetst,
het juiste
adresenvoor
gesmeerd
behandeld
met een vuilafstotend middel.

TUINGEREEDSCHAP en TUINBENODIGDHEDEN

Dit alles voor € 25,-

DOORLOPENDE
PERKreparaties
EN POTPLANTENMARKT
Eventuele
altijd in overleg met de klant.

Pand 28

Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
waar het opvalt
dat het meevalt!
of langskomen in de winkel.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 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. magere runderlappen .....
500 gr. boeren gehakt ...............

6,95
3,95

Special:

BOEREN SAUCIJZEN

Een heerlijk ambachtelijk worstje, lekker
gekruid. Verpakt in spek en gemarineerd!

IEDERE 4E GRATIS!!

vlug klaar:

kerrie schijven

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ....... 1,79
250 gr. slagers leverworst ........... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. slagers achterham,
samen voor € 3,20

Geldig
12 - 15 mei

MAGERE
VARKENSROLLADE
per kilo € 7,95

VERS VOOR U GEMAAKT:
GEVULD STOKBROOD
PER STUK € 3,95
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo gekruid gehakt € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99
donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag,
zijn we gesloten!

