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UM-KRANT
Beste dorpsgenoten,

Het bestuur heeft de afgelopen periode de maatregelen rondom Covid-19 nauwlettend
gevolgd. Inmiddels mogen en kunnen we weer steeds meer. Er zijn alleen ook nog steeds
veel regels die men moet opvolgen voordat, in ons geval een Dorpsfeest, mag worden
georganiseerd.
Met de nu geldende regels heeft het bestuur, met pijn in zijn hart, besloten om dit jaar
geen meerdaags Dorpsfeest te organiseren.
Wanneer de omstandigheden gunstig blijven en er een vergunning wordt verleend, zullen
wij op zaterdag 11 september 2021 een dorpsfeestwaardig alternatief programma
aanbieden. Deze dag zullen we al het mogelijke uit de kast halen om er een geweldige
feestelijke dag van te maken.
We houden u op de hoogte van de invulling van deze dag.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

Beste dorpsbewoners,
Op zaterdag 3 juli wordt het oud papier ’s morgens
weer opgehaald door ouders van het kindcentrum De
Skeakel. Wilt u zo vriendelijk zijn om het papier op tijd
bij de weg te zetten. Waarvoor onze hartelijke dank!

ACTIE

€5 , -

Garagesale

Sexbierum-Pietersbierum
Wanneer: Zaterdag 3 juli
Tijd: 9:30 tot 15:00
Deelname: +/- 40 deelnemers

Met springkussens, een kleurwedstrijd, puzzel met leuke
prijsjes en veel gezelligheid!
Like onze facebookpagina
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum

Puzzel Garagesale
Sexbierum-Pietersbierum
Zoek de vragen bij de deelnemers tijdens de garagesale en vul de
antwoorden in. Heb je alle antwoorden ingevuld, lever dan je puzzel
in op de Jan Baron van Echtenstrjitte 2 (zaterdag 3 juli t/m 16:00) en
maak kans op een leuke prijs.
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Antwoord:

Naam:…………………………………
Leeftijd:………………………………
Telnummer:………………………..

GARAGESALE
SEXBIERUM-PIETERSBIERUM

Naam:……………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………

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
13.30 tot 17.00 uur.
Wil je ons
h
e
lpen koffie
We zoeken in juli en augustus vrijwilligers
e
n
thee te
voor de zondagmiddag
schenken?
info@kloostertuinoosterbierum.nl

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

Auke’s pluktún gjit dit jier wer need:
d’r groeie blomkes by de fleet!
Foar in dikke tút,
hellet hy d’r graach in boskje foar jo út.

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 2 - ZATERDAG 3 - ZONDAG 4 JULI

IN HET CAFETARIA

MEXICANO
INCLUSIEF SAUS
IN HET CAFÉ

MIXED GRILL

2,50
19,95

BIEFSTUK-VARKENSHAAS-KIPFILET-SPARERIB
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 18,95

MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

Jan

Onze mooie Wilgen in de voortuin moesten worden
gekapt wegens gevaar voor onze woning tijdens storm
Nu liggen er een paar 30 t/m. 50 cm dikke stammen
U mag ze gratis ophalen als u ze zelf klein komt zagen
Wel even bellen om afspraak te maken. 0630 618843

Met de jaren gaat het ietsje gemakkelijker!
Dan kun je lachen, hoesten, snuiten en....
pissen....tegelijkertijd!
Gefeliciteerd Buuf!

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

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!

Mede namens de kinderen en kleinkinderen wil ik u heel hartelijk bedanken
voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man

Hendrik Dijkstra

De vele kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Aafke Dijkstra-Koelmans
Mijn nieuwe adres is: Bjirmenstate 20 8855 GB Sexbierum
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.

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 1 T/M ZATERDAG 3 JUNI

10 PENCE’S € 9,65
15 JODEKOEKEN € 2,70
KWARKBROOD € 2,35
AARDBEISLOF € 6,45

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

BEDRIJFSKLEDING
De Kopieerwinkel
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
500 gr. varkens filelappen
naturel of gemarineerd ....

5,95

Special:

BOURGONDISCHE VARKENSHAAS
Rolletje van varkenshaas, verpakt in
ontbijtspek. En heerlijk gemarineerd

100 GR. € 1,98

vlug klaar:
rode duivels
lekker gekruide beefburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. shoarma rollade .............. 1,89
250 gr. gekookte worst ............... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden kiprollade,
samen voor € 3,20

Geldig
1 - 3 juli

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 1,99

PITA PARIS

knapperig pitabroodje, gevuld
met malse reepjes grillworst,
uitjes en geraspte kaas

per stuk € 2,25

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: Aeolusburgers

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

