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UM-KRANT
IT GIET WER OAN

Afgelopen woensdag in de persconferentie is het groene licht gegeven om
per 1 juli de sportkantines weer te openen en weer in wedstrijd verband te
boulen. Donderdag middag en vrijdag avond 3 juli gaan we weer los met
boulen.
Omdat wij al vrij ver in het seizoen zitten heeft het niet veel zin om een
nieuwe competitie op te starten, en hoeft er dus geen 5 euro inleg te worden betaald.
Uiteraard houden wij de scores van deze periode wel bij, zodat we toch
onderling een soort wedstrijdverband hebben.
De anderhalve meter geldt ook voor ons op de boule baan, dus wij vragen
jullie om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
En bij klachten blijf thuis.
Er is ontsmettingsmiddel aanwezig om handen, scoreborden en meetlinten
te ontsmetten.
Het bestuur heeft er zin in, en wij hopen jullie
dan ook weer te ontmoeten op de boule baan.
Bestuur “De Boulessjitters”

ACTIE
2 STUKS

€3,99

€6,99

OP=OP

Aan de slag voor ons MFA,
ook in de zomermaanden!
We zijn heel blij te kunnen
melden dat er weer diverse
werkzaamheden zijn, die we in It Waed kunnen uitvoeren. Vrijwilligers
kunnen ook tijdens de (zomer)periode aan de slag. Uiteraard geheel
volgens de geldende corona-maatregelen. Werkt u/werk jij ook weer
vrijwillig mee voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA)?
Wat kun je doen?
Er wordt iedere week één ochtend en één avond gewerkt in de
maanden juli en augustus. Dit (vaak zittende) werk is geschikt voor bijna
iedereen. Ook kinderen en scholieren zijn van harte welkom. Dus, ben
je in de zomermaanden thuis? Meld je dan nu aan en werk (een keer)
mee voor ons nieuwe MFA.
Wat levert het op?
Het vrijwilligerswerk dat we doen, levert veel geld op voor ons nieuwe
MFA. Maar dat is niet het enige! Samen aan de slag is gezellig, leuk en
schept een band. Je komt in contact met andere mensen en hebt een
leuke invulling van de zomer!
Hoe doe je mee?
Bel, stuur een mailtje of app met:
Aukje van der Schaaf - coördinator vrijwilligers MFA
Tel.: 06 517 040 32 / Mail: planning@mfasexbierumpietersbierum.nl
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Nu Machiel weer thuis is uit het ziekenhuis, willen wij bedanken voor
de vele lieve kaarten, bloemen en andere attenties.
Zo veel belangstelling doet je goed.
Hartelijke groet, Machiel en Aukje Hiemstra

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 en
vaste planten
keuze
Tuinartikelen
en tuin gereedschappen
GEBRUIKT WITGOED
MET GARANTIE
Mondkapjes
uitwasbaar
Gratis bezorgen
en aansluiten
in de UM-dorpen
enWij
in diverse
leuke designs
6,95machine
per stuk
voeren desgewenst
uw €
oude
kosteloos af!

Diverse gebruikte elektrische fietsen te koop

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

Afgelopen weekend bereikte ons het droevige bericht dat onze buurvrouw

Lis Nammensma-Norder
is overleden.
Buurvrouw Nammensma heeft haar gehele leven in Garage Norder
bij ons op de buurt gewoond.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Buurtvereniging ’t Spoarrûntsje, Sexbierum
Graag willen we langs deze weg iedereen bedanken voor de vele kaarten,
cadeaus, bloemen en felicitaties die wij mochten ontvangen
voor ons 65 jarig huwelijk.
Simon en Tietje Nauta-Leemburg

GTM Accu Power Combi Deals
Maaier 41 cm met accu en lader € 395,+ heggenschaar of strimmer ter waarde van € 95,-

voor de totaal prijs van € 450,-

Maaier 46 cm + 2x accu
accu en lader € 650,+ heggenschaar of strimmer ter waarde van € 95,-

voor de totaal prijs van € 700,-

Maaier 51 cm + 2x accu en lader
lader met aandrijving € 750,+ heggenschaar of strimmer ter waarde € 95,-

voor de totaal prijs van € 800,-

Kerkdiensten in de Sixtuskerk
Vanaf 14 juni worden er weer kerkdiensten gehouden in de Sixtuskerk, de 3
zondagen in Juni waren er nog maar 30 personen per dienst toegestaan, maar
vanaf 1 juli komt hier meer ruimte in. De eis is dan niet meer een maximaal aantal
personen, maar nog wel de 1,5 meter afstand voor personen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren. Tot en met 100 personen hoeft u van tevoren ook niet meer
te reserveren. Wanneer u binnenkomt ligt er wel een lijst waarop u gevraagd wordt
uw naam en telefoonnummer achter te laten.
Voel u vooral welkom!
De kerkdiensten zijn sinds half juni ook live te volgen en terug te zien via
Kerkdienstgemist.nl
Via computer op www.kerkdienstgemist.nl en dan zoeken op Sexbierum.
Via de smartphone of tablet via de App van Kerkdienstgemist.nl.

Ook zijn er nog mogelijkheden om de diensten op TV te bekijken, voor uitgebreide
informatie, kijk op de website: www.pknsexbierumpietersbierum.nl
Klokken luiden voor Hoop
Elke woensdagavond, sinds 16 maart van 19:00 tot 19:15 uur, luiden de klokken
van de Sixtuskerk, als teken van Hoop.
Vanaf half april was daarbij ook elke keer gelegenheid om de kerk te bezoeken
voor een moment van bezinning en te genieten van het orgelspel van onze
organist Gerrit de Vries.
Op 1 juli zal het voorlopig de laatste keer zijn, dat de kerk op woensdagavond
open is.
Wel zullen de klokken blijven luiden, zolang de coronacrisis nog voortduurt.
De Kerkenraad van de Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Openingstijden:

Woensdag 1 juli		
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli			
Zaterdag 4 juli		
Zondag 5 juli			
Maandag 6 juli		
Dinsdag 7 juli 		
Woensdag 8 juli		

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

16.00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16:00 uur geopend
11:00 uur geopend
11.00 uur geopend

IN HET CAFETARIA:

PISTOLET
WARME BEENHAM

4,95

MET HONING-MOSTERDSAUS

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

ENTRECOTE

17,50

MET KRUIDENKORST

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** Ook om mee te nemen € 16,50 ***
MET GRATIS TOETJE!

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

Café De Harmonie

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

KLEURPLAAT

U kunt nu weer
een afspraak maken!

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.

Bianca’s Vishandel
Elke vrijdag familie zak kibbeling € 12,Lekkerbek kabeljauw € 5,Wij zijn er weer
van 11 tot 18.30 uur
Bestellen kan: 06 29281462
Zie jullie dan!
Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 2 T/M ZATERDAG 4 JULI

6 COCOSSTUKJES € 5,60
SUIKERBROOD € 2,15
5 CROISSANTS € 3,60
VICTORIATAARTJE € 3,70
AARDBEISLOF € 5,50

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
2 - 4 juli

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. malse bieflappen ...........

7,95

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

Special:

STOERE MANNEN SPIES
robuuste spies van grote brokken biefstuk en
rookspek. Op Argentijnse wijze gekruid!

100 gram € 2,25

VLUGKLAAR:

baconburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............ 2,19
200 gr. Ossenworst aan 1 stuk ... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib,
samen voor € 3,20

100 gram € 1,99

PITA PARIS

knapperig pitabroodje, gevuld
met malse reepjes grillworst,
uitjes en geraspte kaas

per stuk € 2,25

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

