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Aankondiging lege Flessenactie:
De kaatsvereniging deelt u mede dat er eind
augustus een lege statiegeldflessen
actie gehouden wordt.
Dus wilt u vast lege flessen sparen voor ons.
De opbrengst komt ten goede aan
activiteiten voor de jeugd.
Wilt u de flessen niet zolang thuis bewaren
in de kleine kantine op het kaatsveld
staat al een doos
waarin u ze kwijt kunt.

Kloostertuin Oosterbierum
Bij goed weer: Iedere zondagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur
voor koffie, thee of fris.
De ideale rustplek voor uw fiets en wandeltocht.
Wandelen tussen fruitbomen en bloemenzee.
Zwaluwmuur met bijna uitvliegende jongen.
Bloemenpluktuin en groente van de dag.
Iedere dag vrije toegang voor bezichtiging en zelfoogsten fruit en groente.

ACTIE
€5,€15,



Nieuws en opbrengsten MFA
In maart kwam het vrijwilligerswerk voor
ons MFA bijna stil te liggen door de
coronacrisis. We zijn heel blij te kunnen
melden, dat we nu weer op stoom zijn! Binnen de mogelijkheden van de
coronamaatregelen, werken we weer in It Waed, bij Pack & Zo en thuis.

Financiën - Alle inspanningen en acties hebben een enorm effect: samen
hebben we van januari tot juni het geweldige bedrag van € 21.399,00 bij
elkaar gewerkt en gedoneerd, bedankt!! Een klein verslag van de activiteiten:
Handwerk - In totaal zijn bijna 40.000 producten door de vrijwilligershanden
gegaan: 2000 hondenbrokkenzakken, 2432 bliketiketten, 1440 zakken chips,
2058 deodorants, 1760 pakken koffie, 560 flacons afwasmiddel, 24785 pakken
tortilla’s en 4800 zakken Mars mini’s.
Etiketten verwijderen, stickers plakken, zakken openmaken, wat een enorme
hoeveelheid handwerk is er verricht!
Geldmeter - U heeft hem vast al even bekeken: de geldmeter op de hoek van
de Nije Buorren en Skoalstrjitte. De sponsoren van de meter dragen samen
€2.500,- bij aan ons MFA.
Vaderdag - We hebben bijna 80 luxe Vaderdag borrelpakketten samengesteld
en bezorgd. Een geslaagde actie en blije vaders! De opbrengst van deze actie
is ruim €850,-

Subsidies - Onze aanvraag voor de LEADER-subsidie van € 150.000,00 is
positief gehonoreerd door de adviescommissie. De definitieve uitslag laat nog
een aantal maanden op zich wachten, maar we gaan er van uit dat dit slechts
een formaliteit is.
Materiaal - Bij de verbouwing van het voormalige gemeentehuis in Menaam
komen veel mooie materialen vrij die hergebruikt kunnen worden. We nemen
heel veel bruikbare zaken over van het sloopbedrijf. Enkele teams zijn op
zaterdag bezig met demontage en transport naar Sexbierum.
Zelf iets geven - Draagt u ons MFA ook een warm hart toe en wilt u iets
geven/doneren? U kunt zelf een gift overmaken op NL11 RABO 0326940588
t.n.v. Dorpscentrum Sexbierum Pietersbierum.

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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

Marjoleins Bloemen
Iedere week kunt u nu ook bij de Coop in Sexbierum
boeketten en buitenplanten kopen
van Marjolein's Bloemen uit Tzummarum.
De boeketten worden iedere week vers aangeleverd.
Daarnaast leveren we verschillende soorten buitenplanten.
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

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

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,-

Openingstijden:

Woensdag 8 juli		
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli		
Zaterdag 11 juli		
Zondag 12 juli		
Maandag 13 juli		
Dinsdag 14 juli 		
Woensdag 15 juli		

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

11.00 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:

2 FRIKANDELLEN
SPECIAAL

4,00

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

SCHNITZEL
“DE HARMONIE”

15,50

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** Ook om mee te nemen € 14,50 ***
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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 9 T/M ZATERDAG 11 JULI

10 PENCE’S € 9,45
KWARKBROOD € 2,30
BOERENCAKE € 2,85
APPELTAARTJE € 4,95
Wegens vakantie zijn wij gesloten
van 20 juli tot en met 9 augustus

Zomervakantie 2020
Wegens vakantie zijn we gesloten van
17 juli t/m 14 augustus
In deze periode verschijnt de UM-Krant niet!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

De Kopieerwinkel | Uitgever van de UM-Krant
Ockingahiem 65 | Franeker

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. runder riblappen ............

6,45

Special:

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

100 gram € 2,25

VLUGKLAAR:
bretonse schijven
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. runder rookvlees ............ 2,99
200 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. varkensrollade +
100 gr. schouderham,
samen voor € 3,20

Geldig
9 - 11 juli

ZOMER SCHUITJE

ovenschaaltje met varkenshaas, paprika,
champignons en rode ui

100 gram € 1,69

MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 3,75

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: slavinken 5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

