Wekelijkse huis aan huis krant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum,
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
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UM-KRANT
Opheffingsuitverkoop
Sneuphok Tzummarum,
zaterdag 26 juni Aanvang 9 uur.
Buorren 2 Tzummarum

Samen in actie tegen Corona!
De lege Flessenactie in Oosterbierum en Klooster-Lidlum op donderdag 17 juni
heeft het geweldige bedrag opgeleverd van ruim € 730.Via de gezamenlijke hulporganisaties - Giro 555 - helpt Kerk in Actie in India
en Nepal de acute noodsituatie te verlichten.
Dank voor uw hulp en bijdrage

“Waar een klein dorpje groot in kan zijn”
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.

ACTIE
€2,- PER STUK

€ 1 ,-

waar is dat FEESTje?
Dorpsfeest Oosterbierum
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen heeft
de Oranjeverening van Oosterbierum en Klooster-Lidlum
het volgende programma in petto:
Donderdagavond vanaf 17.00 uur de traditionele 50+ maaltijd
Vrijdag:
9.00 uur
12.00 uur
22.00 uur

Kinderspelen i.s.m. met basisschool de Flambou
Dorpspicknick, breng uw eigen kleedje mee!
Drive-in bioscoop, € 5,- entree per persoon

Zaterdag:
8.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
21.00 uur

Dauwkaatsen
Springkussen en schminken voor de schooljeugd
Kindertheater; Ben en Borrie komen in de tent
Zeskamp
Hilarische online quiz bingo i.s.m. Theater Amstor

Zondag:
We sluiten het feest traditiegetrouw af met een tentdienst
en koffiedrinken om 10.00 uur
Voor vragen en opgaves kun u ons mailen:
ovoosterbierum@hotmail.nl

Zaterdag 3 juli a.s. VvV Familiedag met een Italiaanse twist!!
Op zaterdag 3 juli a.s. organiseren wij voor het 2e jaar op rij de VvV familiedag. Het wordt
een dag voor jong en oud, waarbij het kaatsen centraal staat. Maar natuurlijk ook een dag
met veel gezelligheid, muziek, eten en plezier. Kortom zoals de Italianen het zeggen Il Dolce
Far Niente!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaatsen voor jong en oud met zachte bal
Beginnersgeluk en âlde bazen
Mobiele kaatsmuur
Mooie prijzen
Piraten Springkussen
Een shotje Limoncello om 14.00 uur
Voor iedere deelnemer een gratis Italiaans ijsje tussen 15.00 en 16.00 uur
Live muziek vanaf 16.00 uur
Aperol Spritz, Birra Moretti en Antipasti

Er wordt gekaatst met zachte bal in de categorieën Jeugd (vanaf 5 jaar), Dames, Senioren
(vanaf 14 jaar) en Heren 50+.
Aanvang: 13.30 uur
Inleg: Jeugd tot 16 jaar € 1,-

Seniorleden € 3,-

Donateurs € 4,-

Geen lid of donateur, maar wil je deze gezellige dag niet missen? Geen nood, geef bij je
opgave aan dat je alsnog donateur wilt worden. Voor slechts € 10,- per jaar ben je dit al.
Opgave is mogelijk tot donderdag 1 juli 19.00 uur via info@vvv-tzummarum.nl of bij één van
de bestuursleden.
A presto!
Bestuur en Jeugdcommissie
Joke, Hendrik, Debbie, Theo Sjieuwke,
Albert, Trijntje, Reinoud, Froukje, Tineke,
Jaap en Etsie

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 zaterdagochtend om zelf mee te tuinieren
(vanaf 09.30 uur),
• en alle dagen om er een kijkje te nemen,
• op zondagmiddag (in juli en augustus) voor
muziek, koffie, thee en gezelligheid van
Wil je ons
13.30 tot 17.00 uur.
helpen koffie
en thee te
We zoeken in juli en augustus vrijwilligers
schenken?
voor de zondagmiddag

WORKSHOPS op de Kloostertuin
Lydia Pieksma geeft op de tuin de workshop ‘Planten
drukken in klei’. Tijdens de workshop maak je een kunstwerk voor aan de muur, een groot bord of dienblad. De
workshop kost € 40 (incl. klei, afbakken koffie en/of thee).
De workshop wordt gegeven op 3 en 31 juli en op 7 en
14 augustus. Opgeven via www.lydiaelisabethpottery.nl.
Kloostertuin Oosterbierum vindt u tegenover
Sint Jorisstrjitte 22 in Oosterbierum
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Ons Terras is weer Open
Weet u dat er schitterende wandelroutes zijn
in en om Wijnaldum? Bezoekt u eens winaam.nl
Het Archeologisch Steunpunt heeft een wandeling
van +/- 6 km rond de Terpen samengesteld in een
mooie omgeving. “De Terpenkuier” Deze start bij
het steunpunt, de Consistorie achter de Kerk
Op ons terras vindt u een eenvoudig rustpuntje
zonder verplichtingen en gratis gebruik van het
toilet. Waardebon van 1 euro, als u het hoekje
van de UM krant, waar week 25 opstaat, afknipt
Geldig op zondag 27 juni. A.u.b. Corona in acht nemen
Wij hanteren nog ouderwetse prijzen en bent u
altijd welkom: Terp 3 - 8857BR - Wijnaldum
IJS - Fris - Koffie - Thee - Cup a Soup - 1,- euro

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 25 - ZATERDAG 26 - ZONDAG 27 JUNI

IN HET CAFETARIA

ITALIAANSE BOL 7,95
PIZZA

HAM-SALAMI-UI-TOMAAT-KAAS
IN HET CAFÉ

SPARERIBS

17,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 16,50

MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

stoepbordposters
Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

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 24 T/M ZATERDAG 26 JUNI

ZWEEDS APPELTAARTJE € 5,05
BOERENCAKE € 2,90
SUIKERBROOD € 2,15

NIEUW! AARDBEIENCAKE
TAARTJE € 4,50

TE HUUR
OCKINGAHIEM 65 - FRANEKER
Binnenkort komt ons pand aan het Ockingahiem 65 te huur.
Ca. 160 m2 bedrijfsruimte, verdeelt over ontvangsthal,
2 kantoren van resp. 18 en 22 m2 en een grote werkruimte van 80 m2.
Zeer veel kast/opbergruimte, toiletruimte en mogelijkheid voor een keukentje.
Zeer geschikt voor o.a. atelier, praktijkruimte enz.
Momenteel is ons bedrijf De Kopieerwinkel er gevestigd.
Detailhandel (winkel) is niet toegestaan. Aanverwante verkoop wel.
Ruime parkeergelegenheid voor de deur.
Mooi gelegen in het centrum van Franeker, aan het winkelplein Ockingahiem.
Wordt verhuurd inclusief GWL en eventueel internetaansluiting.
Aanvaarding op korte termijn is mogelijk.
Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met Leo Omlo, tel 0517-396116 of 06-49017375
Bezichtiging uitsluitend ‘s middags of in de avonduren.

Wij stoppen niet met De Kopieerwinkel!
We willen de komende jaren op een kleinere locatie verder!

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

DORPSFEEST OOSTERBIERUM
Het dorpsfeest in Oosterbierum
vindt a.s. weekend plaats
van donderdag 24 t/m zondag 27 juni

Daar is dus dat FEESTje!
vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. magere runderlappen .....

6,95

Special:

Geldig
24 - 26 juni

VERS UIT DE OVEN:
GEBRADEN KIPPENBOUTEN

BOURGONDISCHE VARKENSHAAS

4 stuks voor € 5,95

100 GR. € 1,98

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

Rolletje van varkenshaas, verpakt in
ontbijtspek. En heerlijk gemarineerd

vlug klaar:
oranje
EK-schnitzels

met groenten en gehakt

5 halen, 4 betalen!!

woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

(gekruid gehakt)

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. boeren metworst ............ 1,69
250 gr. Hausmacher leverworst ... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden runderrollade +
100 gr. schouderham, samen voor € 3,20

100 gram € 1,19

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

