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UM-KRANT
Aanstaande zaterdag 12 juni komen de
jeugdclubs uw oud papier weer ophalen.
Heeft u het papier 9 uur klaar staan?
Bij voorbaat dank!

Oosterbierum - Kloosterlidlum
Lege flessen actie

op DONDERDAG 17 juni vanaf 18.30 uur.
Doel: Samen in actie tegen Corona- noodsituatie
in India en Nepal.
Meer info via flyer en oosterbierum.info

Huishoudelijke hulp gevraagd!
2 uur per week op donderdag of vrijdag
Tel. 0517-591926

ACTIE

OP=OP
€5,99

€ 4 ,9 9

Welkom op de Kloostertuin
De Kloostertuin Oosterbierum is weer volop open.
• op zaterdagochtend voor een kop koffie of thee
van 9.30 tot 12.30 uur,
• op zondagmiddag (in juli en augustus) voor muziek,
koffie, thee en gezelligheid van 13.30 tot 17.00 uur,
• op zaterdagochtend om zelf mee te tuinieren
(vanaf 09.30 uur),
• en alle dagen om er een kijkje te nemen.

WORKSHOPS op de Kloostertuin
Lydia Pieksma geeft op de Kloostertuin de workshop
‘Planten drukken in klei’. Tijdens de workshop maak je
een kunstwerk voor aan de muur of een groot bord of
dienblad. De workshop duurt van 13.00 tot 15.00 uur en
kost € 40 (inclusief klei, afbakken koffie en/of thee).
Opgeven kan via www.lydiaelisabethpottery.nl.
De workshop wordt 6 keer op zaterdag gegeven,
namelijk op 12 en 19 juni, op 3 en 31 juli en op 7 en 14
augustus.
Kloostertuin Oosterbierum vindt u tegenover
Sint Jorisstrjitte 22 in Oosterbierum

Safollen kaarten, blommen en leave wurden
makket ús stil
It hat ús tige goed dien, nei it ferstjerren fan Jan
Griet en bern
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.

VACATURES
*

Voor aankomend seizoen zijn we op zoek naar
iemand die ons kan ondersteunen in de ochtenduren
en weekenden voor het ontbijt en
schoonmaakwerkzaamheden.
Voor info kunt u mailen naar info@hcrdeharmonie.nl
of telefoonnummer 06-206 201 25

*

Tevens hebben we nog een vacature voor een
allround medewerker m/v.
Ben je in de vakantieperiode beschikbaar voor
een aantal uren, dan kun je contact opnemen
via de mail: info@hcrdeharmonie.nl
of telefoonnummer 06 206 201 25

Café De Harmonie

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

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 11 - ZATERDAG 12 - ZONDAG 13 JUNI

IN HET CAFETARIA

2 FRIKANDELLEN 4,50
SPECIAAL
Openingstijden Cafetaria:
Maandag: gesloten (snacks via café)
Dinsdag t/m zaterdag: 11.30 - 20.00 uur
Zondag: 16.00 - 20.00 uur

IN HET CAFÉ

KIPSPIES

15,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 14,50 ***

Openingstijden Café:
Maandag: 16.00 - 22.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 11.00 - 22.00 uur
Zondag: 16.00 - 22.00 uur

Café De Harmonie

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

Vaderdag actie!

MFA Jierdeikalinder Seisbierrum – Pitersbierrum
Ga voor een origineel Vaderdag cadeau en verras je (schoon)vader met de
unieke MFA Verjaardagskalender Sexbierum-Pietersbierum!
Wat mag je verwachten?
Je ontvangt een met uiterste zorg samengestelde verjaardagskalender met
oude dorpsgezichten uit het archief van Oudheidkundige Vereniging
Barradeel.
Er zijn twee versies van de kalender (30x30 cm), het verschil zit hem in de
voorpagina.
Wat kost het?
De verjaardagskalender is te bestellen voor slechts €15,Wil je de kalender eerst nog even bekijken? Dat kán!
Voor een inkijk exemplaar kun je terecht bij de COOP, Bakkerij Offenga en
Slagerij Hiemstra.
De kalender wordt zaterdag 19 juni tussen 16.00 en 18.00 uur mooi ingepakt
thuis bezorgd, in alle UM-dorpen.
Hoe werkt het bestellen?
 Bestel en betaal gemakkelijk en snel via de webshop van het MFA:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
of


Vul het aanvraagformulier volledig in en lever dit uiterlijk 17 juni in bij
de COOP, Bakkerij Offenga of Slager Hiemstra; of door de brievenbus
bij Gretha Bakker (De Kampen 9) of Tiny Plat (De Kampen 29).
Betaal de kalender uiterlijk donderdag 17 juni, door het bedrag van
€15,00 over te maken onder vermelding van het afleveradres op
bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v. Stichting Dorpscentrum
Sexbierum.
Wij bezorgen de kalender op zaterdagmiddag 19 juni tussen 16.00 en
18.00 uur op het aangegeven afleveradres.
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Aanvraagformulier MFA Verjaardagskalender
Naam aanvrager:
Mobiel telefoonnummer aanvrager:
Naam vader:
Afleveradres kalender:
(straat, huisnummer, dorp)
Aantal kalenders (á €15,00):
Voorkeur voorblad:
A)

B)

Lever dit formulier uiterlijk donderdag 17 juni in bij de COOP, Bakkerij Offenga, Slagerij
Hiemstra, Gretha (De Kampen 9) of Tiny (De Kampen 29).
Betaal de kalender uiterlijk donderdag 17 juni, door het bedrag van €15,00 per kalender over
te maken onder vermelding van het afleveradres op bankrekening NL11 RABO 0326940588
t.n.v. Stichting Dorpscentrum Sexbierum

Heb nog wat ouderwetse roundup staan
€ 15,00 per halve liter.
Tevens nog een aantal potkachels vanaf € 80.
Tel. 0630 618843 na 12.00 uur.
Email: j.friesland@gmail.com

Deze mooie lieve vrouw wordt
maandag 14 juni 50 jaar, je wilt het
niet geloven maar het is echt waar.
Alweer een jaartje ouder en nog even
mooi en fris, dat bewijst maar weer
dat leeftijd slechts een getalletje is.
Met een extra laagje plamuur hier en
daar, een groen en een rood streepje
erbij, gaan de volgende 50 jaar ook zo
voorbij.

Rijdt u mee in de rally?
13 juni – Van Bakkeveen naar Sexbierum
Aanmelden kan t/m donderdag 10 juni via onze webshop
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
U vindt de rally onder het kopje ‘Activiteiten’.

Vrijdag 11 juni bestaan we 1 jaar
en dat willen wij graag met jullie vieren.
Met leuke aanbiedingen zoals:
* familiezak kibbeling met gratis saus € 12,2 lekkerbek (kabeljauw) € 9,00
2 haringen + makreel € 7,50
Voor de kids is er een kleurwedstrijd
en van 14.00 tot 16.00 uur is er schminken
Graag tot vrijdag!
we staan op het parkeerterrein
van de COOP Sexbierum

Bianca’s Vis - tel 0629281462

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!

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

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
Wij
voeren
desgewenst
oude machine
gesmeerd
en behandeld
met eenuw
vuilafstotend
middel.
kosteloos af!
Reparaties altijd in overleg met u!

DHL SERVICEPUNT

en versturen van uw pakket
FietsHalen
reparatie:

IS

‘s ochtends gebracht eind van de middag klaar.
Gratis haal en brengservice in alle UM-dorpen.
UW
FIETS
KLAAR VOOR
DE WINTER?
Ook voor
het onderhoud
van uw elektrische
fiets
bent u bijWIJ
onsVERZORGEN
aan het juiste
DEadres.
WINTERBEURT!
Uwdan
fiets15
wordt
geheel
nagekeken,
We hebben meer
nette
gebruikte
gepoetst,
behandeld
elektrische fietsen
staangesmeerd
vanaf €en495,00
met een vuilafstotend middel.

Ook voor verhuur van elektrische
of gewone
fietsen
Dit alles voor
€ 25,ben je
bij
ons
aan
het
juiste
adres
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.

Gratis
brengservice
in de UM-dorpen.
Kinderfietsen, dames
en haalherenenfietsen,
elektrische
fietsen!

Pand 28

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen
de winkel.
waar het opvalt
datinhet
meevalt!
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Gezocht per 1 juli:
Bezorger voor de UM-Krant in Tzummarum
De huidige bezorger in Tzummarum heeft te kennen gegeven
per 1 juli te stoppen met de bezorging van de UM-Krant
We zoeken daarom per 1 juli een nieuwe bezorger die wekelijks
op woensdag de UM-Krant in Tzummarum wil rondbrengen.

Reacties graag naar info@um-krant.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 10 T/M ZATERDAG 12 JUNI

10 PORTUGEZEN € 5,95
4 PUDDINGBROODJES € 4,70
SUIKERBROOD € 2,15
SLAGROOM SCHNITT € 5,60

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

Wij hebben alles in huis
voor een heerlijke BBQ!

In deze UM-Krant vindt u de BBQ bestellijst,
haal de BBQ bestellijst in de winkel,
of van internet: www.slagerijhiemstra.nl
U kunt ook online bestellen!

vleesaanbieding

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

6,45

Special:

FILET TOMATO

Filetlapje gevuld met rundergehakt
en heerlijke pomodori kruiden

IEDERE 4 GRATIS!!
E

vlug klaar:

baconburgers

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

Geldig
10 - 12 juni

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 7,95

MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 3,75

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,99

woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

B

