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UM-KRANT

Garagesale Sexbierum-Pietersbierum
Op zaterdag 5 juni 2021 wordt voor de tweede keer een garagesale
georganiseerd in Sexbierum en Pietersbierum. Alle inwoners van onze
dorpen worden uitgenodigd om hier aan mee te doen. Dus ruim uw
garage of zolder op, sorteer uw kledingkast of het speelgoed van de
kinderen, organiseer een spelletje of zet bv een koffiekraampje op.
Bijna alles mag, mits we ons wel aan de huidige corona maatregelen
kunnen houden.
Datum: Zaterdag 5 juni 2021
Tijd:
9:30 uur tot 15:00
Kosten: € 3,00 per inschrijving
Doe jij ook mee of heb je vragen? Je kunt ons bereiken via het
e-mailadres garagesalesexbierum@gmail.com
of via telefoonnummer 06-23421981.
Opgave is mogelijk t/m vrijdag 28 mei!!

Wij willen iedereen die belangstelling getoond hebben
bij ons gouden huwelijk heel hartelijk bedanken.
Het was top!
Johannes en Janny

ACTIE

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 21- ZATERDAG 22 - ZONDAG 23 MEI

KIPNUGGETS/KIPFINGERS 3,50
PORTIE 8 STUKS

MIXED GRILL
BIEFSTUK-VARKENSHAAS-KIPFILET-SPARERIBS
EN KRUIDENBOTER

17,95

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE

MET GRATIS TOETJE!

2E PINKSTERDAG, 24 MEI, GESLOTEN

maandag en dinsdag: gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag, vrijdag, zaterdag 11.30 - 20.00 uur
zondag 16.00 - 20.00 uur
Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!! 0517-591476

Café De Harmonie

Kade 1 - Sexbierum - Tel. 591476 - www.hcrdeharmonie.nl
Helaas in deze corona tijd
Wordt het een bescheiden feestje voor deze meid
Maar toch gaat ze het wel vieren
Dus mogen wij je ook wel een beetje klieren
Of ze het nu wil of niet, het is toch waar
Deze jonge blom wordt zaterdag 50 jaar
Dus mocht je langs de Foarryp in Wijnaldum
passeren
Vergeet dan niet om even 3x te claxonneren

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 28- ZATERDAG 29 - ZONDAG 30 MEI

4,50
HALVE KIP
2X HALVE KIP
8,00
PATAT SHOARMA 11,50
MET SALADE EN SAUS

MET GRATIS TOETJE!
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag, vrijdag, zaterdag 11.30 - 20.00 uur
zondag 16.00 - 20.00 uur
Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!! 0517-591476

Café De Harmonie

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

‘t Ritshuus is wegens vakantie
gesloten van 21 mei t/m 5 juli
Haerdawei 38 - Oosterbierum - Tel. 0518 482115

Heb nog een paar liter Roundup staan.
15 euro per halve liter.
Tel. of Whatsapp. 0630 618843

Gezocht:
Examen kandidaten en/of scholieren
Hou je van aanpakken, gezelligheid en
geld verdienen, dan zoeken we

JOU!!!
In de zomervakantie hebben we veel werk te doen,
dus bel met:

Biodynamisch boerderij: De Verte
Jurjen en Annechien Bruinsma
0517-591953 of 06-20606876

Nieuwe John Deere X127 Maaitrekker
van € 3847 voor actieprijs van € 3395 incl. BTW

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

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

Voorjaarsbeurt
Ruime keuze fiets
€ 25,GEBRUIKT slechts
WITGOED
MET GARANTIE

Reparaties
in overleginmet
Gratis bezorgen
enaltijd
aansluiten
deu!UM-dorpen
Wij voeren desgewenst
uw oude machine
Fietsreparatie:
‘s ochtends gebracht
eind van
kosteloos
af!de middag klaar.

Gratis haal en brengservice in alle UM-dorpen.
Ook voor het onderhoud
uw elektrische fiets
DHLvanSERVICEPUNT
Halen
van uw pakket
bent u bij ons
aanen
hetversturen
juiste adres.
Diverse mooie gebruikte elektrische fietsen met garantie!

UW FIETS
VOOR aan
DEgebruikte
WINTER?
WijIShebben
altijd eenKLAAR
leuke voorraad
fietsen
met garantie
voor u staan.
WIJ VERZORGEN
DE WINTERBEURT!
fiets wordt
geheel
nagekeken, fietsen.
Kinderfietsen, dames enUw
heren
fietsen,
elektrische
gepoetst, gesmeerd en behandeld

met een
vuilafstotend
middel.
Pand 28 ook het
juiste
adres voor

DitTUINBENODIGDHEDEN
alles voor € 25,TUINGEREEDSCHAP en
Eventuele
reparaties
altijd in overleg met de klant.
DOORLOPENDE PERK EN POTPLANTENMARKT

Pand 28

Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
waar het opvalt
datinhet
meevalt!
of langskomen
de winkel.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

DE OPTICIEN BIJ U THUIS
Uw ogen thuis op laten meten en een
nieuwe bril uitzoeken, dat zijn belangrijke
voordelen die Thuisopticiens Friesland u biedt.
Uw bril is dan perfect afgesteld op uw thuissituatie,
zo hoeft u de deur niet uit en beperkt u het risico
van een besmetting tot een minimum.
graag tot ziens! Willem en Anja Tulner

Voor een afspraak of meer informatie
belt u met 0518 - 850125 of kijk op onze website:
www.thuisopticiensfriesland.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 20 T/M ZATERDAG 22 MEI

10 PENCE’S € 9,65
5 PAIN DE LUXE € 3,90
VICTORIATAARTJE € 3,75
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

Op 27 mei a.s. hopen wij ons 40 jarig huwelijk te vieren.
Omdat er nog steeds strenge coronamaatregelen gelden, vieren wij dit
heugelijke feit in kleine kring.
We gaan een weekje met de kinderen en kleinkinderen er op uit.

De UM-Krant zal daarom op 26 mei niet verschijnen!
Ook is onze winkel de hele week gesloten.

Met vriendelijke groet, Leo en Minnie Omlo
De Kopieerwinkel Franeker.Uitgever van de UM-Krant

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. malse bieflappen ...........
100 gr. verse kipschnitzels .........

7,95
1,29

Special:

PEPERSTEAKS

malse biefstuk, gemarineerd met pepers
en lekkere kruidenolie

4 HALEN, 3 BETALEN!!

vlug klaar:

boeren
hamburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. runder rookvlees ............. 2,99
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden varkensrollade +
100 gr. schouderham, samen voor € 3,20

Geldig
19 - 29 mei

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje
naturel of gemarineerd

100 gram € 1,99

Beppe’s sudderlapjes met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: slavinken, 5 halen, 4 betalen!!

woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99
Pinkstermaandag, 24 mei,
zijn wij gesloten!!

