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Gezond eten, Bewegen,
Een hobby buiten waar je zelf de tijd kan indelen
Dit alles kun je doen op een volks (groente)tuin.
Aan de Hearewei de weg binnendoor naar Firdgum ligt een stuk gemeentelijke
volkstuin waar je zo aan de slag kunt.
Bij ons thuis was een grote groente tuin waar we een heel jaar van konden eten,
eerst werd er geweckt en later kwam het in de vriezer.
Ik wist niet beter of je eten kwam van de tuin. Ik heb zelf ook altijd een groente
Tuin(tje), ook nu nog achter het huis maar huur er dit jaar ook een stukje van de
volkstuin bij en verbouw daar snijboontjes en stokspekboontjes.
Er zijn op dit moment nog maar 3 huurders, en ruimte genoeg, dus kom er bij en
kweek ook je eigen eten. Ook voor kinderen is het erg leuk om met zo’n tuintje
bezig te zijn. Het kost niet veel en je krijgt er heel veel voor terug. Mijn tuin buurvrouw heeft er ook bloemen, dat kan allemaal, alleen mogen er geen bomen en
struiken worden geplant zonder toestemming.
De Fam Mollema beheert het voor de gemeente.
Tot ziens op de tuin, Antje Geertsma
De Epilepsiecollecte Sexbierum/Pietersbierum heeft het mooie bedrag
van 737,80 opgebracht.
Alle gevers, en de collectanten die dit samen mogelijk hebben gemaakt,
Heel hartelijk dank!
Maaike J. Plat - Vis (Collecteregelaar.)

ACTIE

€15,-

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

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

D.H.V. Multiservice
Het bedrijf is met hem gekomen...
...het bedrijf gaat met hem
Na meer dan 25 jaar
wordt D.H.V. Multiservice beëindigd

Hidzer Visser
3 mei 1964 ------- 31 maart 2021
Het leven is als een afdruk in het zand,
één windvlaag en het is verdwenen
Monique en de kinderen

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

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 18 - ZATERDAG 19 - ZONDAG 20 JUNI

IN HET CAFETARIA

BOEREN BEREHAP 4,75
INCLUSIEF SAUS
IN HET CAFÉ

VARKENSHAAS 16,95

MET CHAMPIGNONSAUS

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 15,95 ***

MET GRATIS TOETJE!

Café De Harmonie

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

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
Biedt uw overtollige spullen goedkoop aan
met een advertentie in de UM-Krant!
info@um-krant.nl
De tarieven voor particulieren, verenigingen, kerken,
stichtingen e.d. zijn ONGEKEND LAAG!

het tarief bedraagt slechts
€ 5,00 per zesde pagina
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.
Vraag naar de mogelijkheden!

KLUS & COMPUTER
DIENSTVERLENING
• In- en Verkoop van Computers / Laptops of Onderdelen & Advies op maat.
Tevens Reparatie en Uitbreiding.
• Smart-Home Installatie & Virtual Reality en maken van 360 graden Video’s
of Omzetten van Foto presentatie naar Video.
• Expert op het gebied van Apparatuur aansluiten/uitleggen.
Ook Wifi, Router & netwerken en printer of bestanden delen.
• Race gamen in Playseat met Stuur & Pedalen.
• Maar ook is Johan het adres voor alle denkbare klusjes,
of de persoon voor (klein) tuinonderhoud bij uitstek.
Kijk voor meer informatie op www.kencdienstverlening.nl
of bel/whatsapp met 06-16511921
of mail naar info@kencdienstverlening.nl
Dagelijks bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur of langskomen op afspraak.

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

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
of tel. 06-49017375

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!

We hebben meer
dankeuze
15 nette gebruikte
Ruime
elektrische
staanMET
vanaf
€ 495,00
GEBRUIKTfietsen
WITGOED
GARANTIE
Gratis
bezorgen
de UM-dorpen
Ook voor
verhuur en
vanaansluiten
elektrische ofingewone
fietsen
ben jedesgewenst
bij ons aan hetuw
juiste
adres
Wij voeren
oude
machine
Kinderfietsen, dameskosteloos
en heren fietsen,
af! elektrische fietsen!

DHL SERVICEPUNT

Voorjaarsbeurt
fiets
slechtsvan€uw25,Halen
en versturen
pakket
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
gesmeerd
en behandeld
metVOOR
een vuilafstotend
middel.
IS
UW FIETS
KLAAR
DE WINTER?
Reparaties altijd in overleg met u!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
fiets wordt geheel nagekeken,
FietsUwreparatie:

gepoetst, gesmeerd en behandeld

‘s ochtends gebracht
de middag
klaar.
meteind
een van
vuilafstotend
middel.
Gratis haal en brengservice
in alle
Dit alles
voorUM-dorpen.
€ 25,Ook voor hetEventuele
onderhoud
van uw
elektrische
fietsde klant.
reparaties
altijd
in overleg met
brengservice
in de UM-dorpen.
bent u Gratis
bij onshaalaanenhet
juiste adres.

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

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 17 T/M ZATERDAG 19 JUNI

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
5 CROISSANTS € 3,85
KRENTENBROOD € 2,15
VADERDAG TAART
12 STUKJES € 12,40

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
17 - 19 juni

Wij hebben alles in huis voor een heerlijke BBQ!
Haal de BBQ bestellijst in de winkel, of van internet:
www.slagerijhiemstra.nl U kunt ook online bestellen!

500 gr. satévlees .......................
100 gr. gepaneerde schnitzels
(diverse soorten)

5,95
1,29

Special:

HAASBIEFSTUKJES

de fijnste biefstuk, én van eigen slacht

4 halen, 3 betalen!

FILET TOMATO

VERS VOOR U GEMAAKT:
GEVULD STOKBROOD

IEDERE 4E GRATIS!!

PER STUK € 3,95

vlug klaar:

Vaderdag pakket
van Slagerij Hiemstra

Filetlapje gevuld met rundergehakt
en heerlijke pomodori kruiden

boeren gehakt
schnitzels
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden kiprollade ........ 1,95
250 gr. grillworst naturel ............ 2,95
Andere ideetjes
voor Vaderdag:

bestaande uit:
Biefstuk spiesen 2 stuks stuk grillworst
Friese ribeye 225 gr.
luxe BBQ tang
kogelbiefstuk 175 gr.
kern thermometer
2 droge worst
grote koeltas
Big Jack runderhamburger

t.w.v. € 35,50

speciale Vaderdagprijs: € 30,00
bestellen uiterlijk vrijdag 18 juni,
ophalen zaterdagmiddag 19 juni

# rollades # worst pakketje # BBQ schotel
# cadeau-doosje v.a. € 10,00 # vleescheque

VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers gebraden gehakt +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20
VOLGENDE WEEK:
dinsdag: satéschijven

5 halen, 4 betalen
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

