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UM-KRANT

Door het recent advies van het RIVM
laten wij het Teatsen op 6 september NIET doorgaan
Paula en Gabe vd Meer fan de Sixtuswei yn Seisbierrum
binne ferhúze net Frjentsjer
It adres is: Saxenoord keamer 317
Pr. Beatrixstrjitte 1
8801 DA Frjentsjer
Wy ferhúzje
Nei 47 goede jierren ferlitte wy ús âlde stee.
It wie noflik wenjen op’e Walburgastrjitte 6 yn Seisbierrum.
Mar oan alles komt in ein…
Op 26 augustus 2020 meitsje wy in nije start en ús adres is dan:
Jan en Gryt Vonk – Boersma
It Waarlamke 34
8703CV Bolsward.

ACTIE

€4,
-

MFA-nieuws
Oud ijzer
Door demontage en scheiding van de
oude metalen, is afgelopen tijd een hoge opbrengst behaald met de
verkoop van gesorteerde metalen: we verdienden nog eens ruim
€1.100,-!
Dit najaar komen we graag weer uw oud ijzer ophalen, bewaart u het
voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA)?
Blind badminton
Het badmintontoernooi in samenwerking met Coop was een groot
succes. Prachtig weer, een groot aantal deelnemers en een opbrengst
van bijna €1.300,De totale opbrengst van alle werkzaamheden en acties sinds 1 januari
2020 is al €26.577,00
Dorpsveiling Sexbierum-Pietersbierum (voorjaar 2021)
Er is een kleine commissie samengesteld om de dorpsveiling te
organiseren. Binnenkort kun je een veilingkavel (iets om te verkopen)
aanmelden.
Op de Dorpsveiling kan iedereen iets verkopen. Achter iedere voordeur
schuilt een veilingkavel: een dienst, een product of jouw unieke talent.
Jij doet toch ook mee? Je brengt iets in voor de veiling, dit wordt bij
opbod verkocht en de gehele opbrengst gaat naar ons MFA.
Laat een zelfgemaakte appeltaart veilen, een weekendje in jouw
vakantiehuisje, een geheel verzorgd kinderfeestje, een avondje
oppassen of stel je bijzondere talent beschikbaar!
Een mooi MFA-gebouw, begint met een veilingkavel van jou!
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!

Volop Ruime
gebruikt
witgoed
keuze
met minimaal
3 maanden
GEBRUIKT
WITGOED
MET garantie!
GARANTIE

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Ventilatoren
Wij voeren
desgewensten
uwAirco’s
oude machine
af!
Toebehoren kosteloos
voor uw zwembad
zoals

DHL SERVICEPUNT
filters en chloortabletten
etc.
Halen en versturen van uw pakket

Voor fiets reparatie heten wij u van harte
welkomKLAAR
in onzeVOOR
werkplaats,
IS UW FIETS
DE WINTER?
met ingang aan de Nije Buorren.
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

fiets wordt geheel
nagekeken,
ZOMERBEURTUw VOOR
UW
FIETS!
gepoetst,
gesmeerd en behandeld
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst,
met een vuilafstotend
middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend
middel.

Dit €alles
Dit alles voor slechts
25,-voor € 25,-

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

Collecteweek KWF 31 augustus-5 september

In deze tijd is alles anders. Ook de KWF-collecteweek zal er dit jaar
anders uitzien. Want collecteren in coronatijd vraagt om extra veiligheid.
Gelukkig kan collecteren ook op een veilige manier. Dit jaar zal er
gecollecteerd worden middels een donatiekaart. Op de donatiekaart staan
drie manieren om te doneren: mobiel door het scannen van de QR-code,
een donatie via kwf.nl/collecte of via een overschrijving. De donatie kaart
ontvangt u tijdens de collecteweek in uw brievenbus.
We hopen, juist onder deze omstandigheden, ook dit jaar weer op een
geslaagde collecte voor het KWF afdeling Sexbierum-Pietersbierum!
Vokie Feenstra en Baudina Fokkema

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,-

Er is weer volop keuze

Pompoenen / Turkse mutsen
en meer

Te koop op de Haerdawei en de Jorisstrjitte
bij de familie de Jong Oosterbierum

WEEKEND AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

BROODJE HAMBURGER
3,50
SPECIAAL
IN HET CAFÉ:

RIB ROAST

15,95

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** Ook om mee te nemen € 14,95 ***

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

Café De Harmonie

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

U kunt nu weer
een afspraak maken!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 27 T/M ZATERDAG 29 AUG.

10 PENCE’S € 9,45
BOERENCAKE € 2,85
KWARKBROOD € 2,30
5 CROISSANTS € 3,60
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,10

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

Kom naar onze biologische boerderijwinkel!
Naast de bloemkool, broccoli en rode kool
zijn er nu ook weer:
Onze Heerlijke Aardappelen!
Vof Lyts ropta | Hearewei 16 | Pietersbierum

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

500 gr. malse bieflappen ...........

7,95

Special:

BRETONSE
KIPPENDIJTJES

Geldig
27 - 29 aug.

HAASBIEFSTUKJES

de fijnste biefstuk, én van eigen slacht

4 halen, 3 betalen!

rolletje van malse kippendijen, gevuld met
kaas en kruidencrème, verpakt in bacon!

MAALTIJD V/D WEEK:

100 gram € 1,25

MAALTIJD WRAPS

VLUGKLAAR:
boeren gehakt
schnitzel

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

goed gevulde

per stuk € 3,75

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

