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Zaterdagmiddag 24 juli vanaf 13.30 uur inloop middag op de jeu de
boule baan gelegen op de ijsbaan te Sexbierum.
Ben je in de leeftijd van 16 t/m 102 en lijkt het je leuk om kennis te
maken met de jeu de boule, kom dan gezellig deze middag bij ons op de
jeu de boule banen.
We zijn open van 13.30 tot 16.00 uur om je kennis te laten maken met
het spel onder het genot van een bakje koffie en een plakje cake.
Het is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Kom allen….Net stinne der hinne!
Het bestuur
De Boulesjitters
Sexbierum - Pietersbierum
Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de
vele kaarten, bloemen en attenties voor ons 50 jarig huwelijks
jubileum.
Frederik en Hannie Wietsma-de Boer

ACTIE
€1,50

----------------------------------------------------------------

Zomers Beachvolleybal toernooi
voor jong & oud
Op zondag 22 augustus a.s. organiseren we een zomers Beachvolleybal
toernooi, als afsluiter van de zomervakantie.
Het toernooi is voor kinderen én volwassenen (aparte klasse).
Iedere wedstrijd spelen we met 4 tegen 4 spelers. Je rouleert steeds,
waardoor je elke keer met iemand anders in een team zit.
Je geeft jezelf dus individueel op.
Wanner:
Tijd:
Locatie:
Inschrijfgeld:

zondag 22 augustus 2021
13.30 uur (1e wedstrijd is om 14.00 uur)
in de paardenbak bij de familie Jukema, Pastorijreed 1
Volwassenen: €7,50
t/m 12 jaar: €5,00

Opgeven kan t/m 16 augustus via de MFA-webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
We hopen op prachtig weer en een
gezellig toernooi! Eten en drinken zijn
natuurlijk aanwezig.
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

> Wijnaldum - Terp >>
Zelfbediening

winaam

Jan

-

Zelfbediening

Ons Terras is Open

-

3

Zelfbediening

AED-Aanwezig

Gezellige Verzamel Plek
Koffie, Thee, IJs, 1,- euro

Ik heb nog een paar liter RoundUp in Voorraad
Op = Op - De Ouderwetse Concentraat ( 360 )
15 euro per halve liter, 140 euro voor 5 liter
Tevens kant en klaar, 5 liter voor 10 euro
0630 618843 na 12 uur. j.friesland@gmail.com

Aardbei pluktuin
U bent welkom op maandag
t/m zaterdag tussen 10:00 en
17:00 in onze pluktuin te
Oosterbierum op de Haerda
State, Haerdawei 44.
Tot Ziens!

De Kopieerwinkel

Wegens vakantie is ons bedrijf gesloten
van 23 juli t/m 18 augustus
In deze periode verschijnt de UM-Krant niet!

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 16 - ZATERDAG 17 - ZONDAG 18 JULI

IN HET CAFETARIA

LOEMPIA INCL. SAUS 3,95
IN HET CAFÉ

KIPFILET PIRI-PIRI 16,50
MET UI - SPEK - ANANAS
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 15,50 MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

Nieuw!
Bij Zwartmachines.nl
100% elektrische
Nieuw! Ryobi zitmaaiers
Nieuw!
geen snaren, geen olie, weinig geluid.
2,5 uur looptijd en led verlichting.
prijzen vanaf €4460,- ex 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 15 T/M ZATERDAG 17 JULI

10 PENCE’S € 9,65
5 CROISSANTS € 3,85
KRENTENBROOD € 2,15
VICTORIATAARTJE € 3,75

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
15 - 17 juli

Helaas stopt onze leverancier binnenkort met de Topslager
spaarzegels.
Tot 1 oktober kunt u nog zegels sparen bij uw aankopen.
Daarna is er tot 1 juli 2022 de mogelijkheid om volle of niet
complete zegelboekjes in te leveren.
500 gr. magere runderlappen .....

6,95

Special:

DIJENKLETSER

Spies van malse kippendijen
verpakt in lekker katenspek

IEDER 4E GRATIS!!

vlug klaar:

baconburgers
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............. 2,25
250 gr. grillworst ........................ 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers bacon +
100 gr. snijworst,
samen voor € 3,20

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje
naturel of gemarineerd

100 gram € 1,99

MAALTIJD V/D WEEK:
PASTA SALADE
MET GEBRADEN KIP
200 gram € 2,25
VOLGENDE WEEK:

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

