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UM-KRANT
De tulpen binne der wer!
Tongersdei, Freed en Sneon
€ 2,50 it bosk
Dukerstrjitte 21 Seisbierrum

Bij de plaatsing van onderstaande mededeling is vorige week helaas het
een en ander mis gegaan.
Hierbij de correcte mededeling.
Excuses voor het ongemak.
Bêste minsken,
Fanôf 24 januaris 2022 wenje ik net mear yn Bjirmenstate,
mar yn Ienhoarnstate yn Menaam.
Myn adres is dan:
Janke de Groot-v/d Meer
			Ienhoarnstate Keamer 20
			
Dyksterbuorren 16 9036 MS Menaam
Wilt u producten online verkopen, maar u wilt
geen gedoe met een webwinkel?
Dan hebben wij de oplossing!
Lees meer daarover elders in deze UM-Krant....

ACTIE
2 STUKS

€2,50

Beste Dorpelingen,
Het jaar is alweer voorbij en 2022 staat voor de deur...
Normaal gesproken zijn dit vaak de gezellige donkere winterdagen waarin we
nieuwe plannen maken voor het nieuwe jaar en onze tijd besteden aan bv het
doorbrengen met familie en vrienden. Ook staan nieuwjaarsborrels en
(wintersport) vakantie’s dan vaak in de agenda... Maar helaas is dat ook dit
jaar wéér door de lock-down en de daarbij opgelegde maatregelen beperkt...
Is het u ook opgevallen dat dit voor veel mensen op het moment ook écht
letterlijk en figuurlijk donkere en sombere dagen zijn?
Eenzaamheid, stress, onzekere vooruitzichten, financiële bezorgdheid...
We moeten ons continue flexibel opstellen en maar weer afwachten hoe
het komen gaat, daar is behoorlijk wat mentale veerkracht voor nodig
vindt u niet ?!
Het mooie van een dorp is dat je samen en met elkaar er voor elkaar kunt
zijn ! Dat je juist ook in deze dagen er bewust van bent dat iemand je hulp
of luisterend oor soms wel heel erg zou kunnen waarderen ...
Dus wanneer je talenten, passies of wat tijd over hebt deel het!!
Of wanneer je (hulp) vragen hebt of je zorgen maakt deel het!!
Samen kunnen we elkaar helpen.
WANT SAMEN HEBBEN WE ALLES!
Pas goed op jezelf en wees er voor elkaar en blijf gezond!
Emailadres: Samensexbierum@gmail.com

Nieuw in de
MFA webshop
Wist u dat er heerlijke schapenvachten te
koop zijn in de MFA webshop?
Super zacht en in verschillende kleuren, van
prachtige kwaliteit,
voor slechts €54,99

Deze hippe plantenbak
vindt u ook in de
webshop, voor € 9,99
Dit insectenhotel staat
prachtig in uw tuin,
handgemaakt! €19,49
En natuurlijk kunt u ook in de webshop terecht voor de MFA
verjaardagskalender, heerlijke wijnen, sokken, vogelhuisjes en meer:

mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

KLEURPLAAT

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Linda Otter

06 27 47 80 53
1op1dieetfraneker.nl
Het 1 op 1 dieet in
Franeker

Tijd voor onderhoud!
Ook nu nog gratis halen en brengen
Eventueel stalling mogelijk.
Mail info@zwartmachines.nl
Of bel 06-15567031 voor een afspraak
Door vele brandstofproblemen vullen wij uw tank
met houdbare brandstof zodat u in het voorjaar startklaar bent
Bij elke aangeboden machine gratis een flacon fuelfit
Om de hele zomer bij uw benzine toe te voegen bij elke tankbeurt

Uw producten online verkopen,
maar geen eigen webshop?
Dat kan binnenkort
via onze nieuwe
webshop!
Met deze webshop, een verzamelplaats voor verkopers, bieden wij
ondernemers én particulieren de mogelijkheid om hun product(en)
online te verkopen op hun eigen verkooppagina.
Zonder de rompslomp van een eigen domeinnaam en het opzetten van een
eigen verkoopsite.
Momenteel zijn we druk bezig met het testklaar maken van een webshop op
de site van de UM-Krant.
In de loop van de week verschijnen daar de eerste producten.
We gaan daar foto producten aanbieden, zoals foto op canvas, aluminium,
hout en glas. Dat geeft u een indruk hoe een en ander er uit komt te zien en
wat de mogelijkheden voor u zijn.
U levert de omschrijving van het product en de bijbehorende foto’s aan,
wij verzorgen het plaatsen van de producten op de voor u gemaakte pagina.
De kosten? We zijn nog aan het puzzelen hoe we deze zo laag mogelijk
kunnen houden, zodat u uw geld kunt verdienen!
Is uw Interesse gewekt? Stuur dan een berichtje naar info@omlo.eu
Wij houden u dan graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
We willen voor het eind van deze maand online zijn!

Houdt u onze receptie schoon?
Onze gewaardeerde schoonmaakster
is er mee gestopt.
Maar onze klanten verwachten natuurlijk een
glanzend fris Autobedrijf Terpstra.
Daarom zoeken we een schoonmaakhulp
voor onze receptie.
Het vergt ongeveer één ochtend in de week.
Hebt u interesse?
Bel of mail ons.
Of kom gewoon even langs, nog mooier!
Autobedrijf Terpstra, tige wolkom.

WEEKENDAANBIEDING
WEEKEND AANBIEDING !

VRIJDAG
- ZATERDAG
- ZONDAG
OKT.
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MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** MET GRATIS
TOETJE! ***
GEBAKKEN
KABELJAUW

MET GEBAKKENOPENINGSTIJDEN:
AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE

MAANDAG- DINSDAG-WOENSDAG 16.00 - 20.00 UUR
OOK OM MEE TE NEMEN: € 16,60
DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG 11.30 - 20.00 UUR
*** MET GRATIS TOETJE! ***
ZONDAG 16.00 - 20.00 UUR

Café De Harmonie

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

Bespaar op VERENIGINGSDRUKWERK
De Kopieerwinkel in Franeker is specialist in het drukken van
clubbladen en overig verenigingsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie aan, en bespaar ook op de kosten
van uw verenigingsdrukwerk!

0517-396116 of info@kopieerwinkel.com

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 20 T/M ZATERDAG 22 JAN.

6 CHOCOLADE SPRITS € 4,10
CHOCOLADE CAKE € 4,00
6 WITTE BROODJES € 2,75
KWARKBROOD € 2,35
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,20

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!

7,95
100 gr. verse kipschnitzels .......... 1,29
500 gr. magere runderlappen ......

Special:

SMOKEY SAUSAGES

Een mager en kruidig voorgekookt worstje,
heerlijk in combinatie met stamppot

IEDERE 4E GRATIS!!

vlug klaar:
hachéburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friesche Coppa ............... 2,49
250 gr. slagers leverworst ...........

VLEESWARENDUO:

1,95

100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. snijworst, samen voor € 3,20

Geldig
20 - 22 jan.

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 8,95

VERS UIT DE OVEN:

SAUCIJZENBROODJES
per stuk € 1,59
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 7,25
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

