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Oosterbierum –Kloosterlidum
Lege flessen actie op donderdag 18 juni
Op donderdag 18 juni komen wij (diaconie Sint Joris Tsjerke) bij u langs
om lege flessen op te halen. Kratten en zegelboekjes zijn ook zeer
welkom. De opbrengst is bestemd voor:
1. Grannies2Grannies Friesland – Beppes foar Beppes. In Oeganda
is bijna een hele generatie overleden aan aids. De vele
weeskinderen worden opgevangen door hun grootmoeders. De
schamele hutjes waar zij in wonen worden vervangen door stenen
huisjes. Door de corona lockdown zitten de beppes thuis. Het lukt
ze met moeite de kinderen één maaltijd per dag te geven. Zij zijn
zwaar getroffen, uw hulp is nu dringend nodig.
2. Kerk in actie – Rwanda: dilemma tussen corona virus en honger
virus. Thuisblijven is geen inkomen en dus geen eten. Werken, als
er werk is, is risico op corona. Geen steun, wel een lockdown. Dus
geen eten / inkomen. Eerst voedselhulp, daarna zaaigoed.
Wilt u meehelpen geef dit dan even door aan Klaas Hibma – 481987.

Start is om 18.30 uur bij de stamboomtafel!

ZWARTMACHINES.NL
De lente begint ondanks
ondanks alles!
Daarom in de aanbieding:

GTM loop maaiers vanaf € 299,John Deere loopmaaiers 43 cm vario aandrijving 15% korting
47 cm vario aandrijving 15% korting
John deere zitmaaier X126 van € 3630,- nu € 3299,Diverse accumachines 20% korting
Kubota mini tractor B6000 € 2795,Maairobots vanaf € 999,-

In de verhuur :
Verticuteermachine
Tuinfrees
Houtklover
Accu kettingzaag
Onkruidborstelmachine
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Tichelaar’s Rijwielen
Sexbierum
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vanaf 1 juni kunt u voor een fiets of E-bike reparatie contact met mij opnemen.
Marcel repareert uw fiets graag. Dus twijfel niet, bel gerust en stel uw vraag.
Marcel Tichelaar
06-53673935 (WhatsAppen mag ook)
Tichelaar’s Rijwielen
Sexbierum

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Alles tegen
elk aannemelijk
bod!
Voor al uw benodigdheden moet u bij PAND 28 zijn!

VeilingverseRuime
perk keuze
en vaste planten
GEBRUIKT WITGOED
MET GARANTIE
Tuinartikelen
en tuin gereedschappen

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren
desgewenst
uw oude machine
Mondkapjes
uitwasbaar
kosteloos
af! € 6,95 per stuk
en in diverse leuke
designs

DHL SERVICEPUNT

Halen
en versturen
uwharte
pakket
Voor fiets reparatie
heten
wij uvan
van
welkom in onze werkplaats
IS UW
KLAAR
VOOR
WINTER?
metFIETS
ingang
aan de
Nije DE
Buorren.

VERZORGEN DEAktie
WINTERBEURT!
Aktie WIJ
Aktie
Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Uw fiets weer klaar
voor het seizoen!
gepoetst, gesmeerd en behandeld
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
met een vuilafstotend middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

Dit alles voor € 25,-

Dit alles voor
slechts
€ 25,Eventuele
reparaties
altijd in overleg met de klant.

Eventuele reparaties altijd
in overleg
metbrengservice
de klant. in de UM-dorpen.
Gratis
haal- en
GRATIS haal- en brengservice
in
de
UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Voor een afspraak kunt u bellen of
06langskomen
135 513 20in de winkel.
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

Zaterdag 6 juni komen de jeugdclubs
en de skeakel uw oud papier weer ophalen. Heeft u het 9 uur klaar staan?
Alvast bedankt

Vanaf deze week verpakte ijsjes te koop
aan de Pastorijbuorren 24 Sexbierum
bij Zijlstra#zelfbediening#zomer#ijsjes

Proeflessen tennis
Ben je benieuwd of tennis een leuke sport is ? Geef je op voor 6 proeflessen. Dit is al mogelijk vanaf
groep 2 basisschool. Op deze leeftijd kunnen wij de kinderen al leren te tennissen en worden de
kinderen balvaardig waar je je hele leven profijt van hebt. Opgave voor 6 proeflessen kan via
onderstaand email adres of telefoonnummer.
Start lessen / Opgave voor: Je kan altijd instromen
Locatie:
- Tennisvereniging WESP, Sexbierum
- Tennisvereniging Opinoo, Tzummarum
Vragen / Opgave: N van der Lecq, Nathantennislh@gmail.com 06-48506538, mag ook via de app
Informatie: www.tennislh.nl
Lespakket:
➢ 6 lessen van een gediplomeerde tennisleraar à € 29,95
➢ Gratis gebruik van tennisracket en tennisballen
➢ Lesduur 45 - 50 minuten
Locaties:
➢ Sexbierum WESP
➢ Tzummarum Opinoo

Jeugd vanaf 4 jaar
Maandag of donderdag vanaf 16.30
Donderdag vanaf 16.30

Volwassenen
Maandag 20.30
Donderdag 20.30

Openingstijden:
Donderdag 4 juni
Vrijdag 5 juni		
Zaterdag 6 juni		
Zondag 7 juni		
Maandag 8 juni		
Dinsdag 9 juni 		
Woensdag 10 juni		

vanaf 11:00 uur geopend
vanaf 11:00 uur geopend
vanaf 11:00 uur geopend
vanaf 16:00 uur geopend
gesloten
gesloten
vanaf 16.00 uur geopend

IN HET CAFETARIA:

3,95

XL FRIKANDEL
Er is weer softijs, milkshakes,
sorbets en Sundaes verkrijgbaar
IN HET CAFÉ:

MIXED GRILL

18,95

met geb. aardappelen of friet en salade
MET GRATIS TOETJE!

*** Ook om mee te nemen € 17,95 ***

Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

Vanaf heden
Verkrijgbaar langs de doorgaande
weg in Oosterbierum

Haerdawei (Haerda State)

Verse aardbeien
Verse eieren
Groene asperges
Aardappels
Uien
En andere streekproducten

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 4 T/M ZATERDAG 6 JUNI

10 PENCE’S € 9,45
10 PORTUGEZEN € 5,85
KRENTENBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 4,95

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
4 - 6 juni

Wij hebben alles in huis
voor een heerlijke BBQ!

Haal de BBQ bestellijst in de winkel,
of van internet: www.slagerijhiemstra.nl
of bestel online!
500 gr. magere runderlappen .....

6,95

VARKENS SCHNITZELS
gepaneerd, diverse soorten

Special:

BOURGONDISCHE
VARKENSHAAS

een spies met varkenshaas, omwikkeld met
ontbijtspek en lekker gemarineerd

100 gram € 1,99

VLUGKLAAR:

boeren
hamburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ...... 1,79
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. slagers achterham, samen voor € 3,20

100 gram € 1,29
MAALTIJD V/D WEEK:
BAMI WRAP

wrap gevuld met bami en satésaus

2e voor de halve prijs!
VOLGENDE WEEK:
dinsdag:
kilo verse worst € 6,99
woensdag:
kilo gekruid gehakt € 6,99

