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UM-KRANT
Wij wensen
iedereen
een hele fijne
vakantie!
Wegens vakantie is ons bedrijf gesloten
van 23 juli t/m 18 augustus
In deze periode verschijnt de UM-Krant niet!

De Kopieerwinkel

ACTIE
€1,50

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

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

Zondag 22 augustus
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

Speel ook lekker fanatiek mee!
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

MJ - 27 - RZ - KAWASAKI - Z550 - C2
Restauratie
Opknapper- 500 euro !
Zelfbediening

1983 met Kenteken
Start en loopt Goed
Doe een redelijk bod

0630 618843

JAN

Zelfbediening

Zelfbediening

4 cyl.

j.friesland@gmail.com

Spullen die we over hebben gehouden van ons
Voormalig-Winkeltje. Deze week van Zolder ! Nieuwe
Spijkerbroeken mt. 58. Voor 10.- € p/stuk. Alleen
afhalen. Gietijzeren - Potkachels vanaf 80,- euro per stuk.
Na 12.00 uur - 0630 618843 - j.friesland@gmail.com

Zelfbediening

-

Zelfbediening

-

500 euro

Zelfbediening

!

4 cyl.

j.friesland@gmail.com

JAN

Wij zoeken een Handige wat oudere klusjesman
voor het in elkaar zetten, van een bouwpakket
tuinkas van 3 x 3 meter. Hiervoor willen wij een
vergoeding betalen van 15 euro per uur. inclusief
een lunch. Wijnaldum even bellen 0630 618843

Zondagen op de Kloostertuin
•
•
•
•
•
•

Zondag 25 juli speelt Sinnige Noat
Zondag 1 augustus Verhalen op de Kloostertuin*
Zondag 8 augustus theetuin (zonder muziek)
Zondag 15 augustus speelt Martin Hiemstra
Zondag 22 augustus speelt Frank Hoogcarspel
Zondag 29 augustus speelt Piet Heininga en
het duo Souvenirs

Kom naar de Kloostertuin Oosterbierum:
• voor muziek, gezelligheid, koffie en thee
op zondag van 13.30 tot 17.00 uur,
• voor een kop koffie of thee
op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur,
• om samen te tuinieren
op zaterdagochtend vanaf 09.30 uur,
• om er iedere dag een kijkje te nemen

*VERHALEN OP
DE KLOOSTERTUIN

zondag
1 augustus
tussen 14 en
17 uur.

Deze middag luistert u naar verhalen van
vertellers Frank Belt, Thomas Schuyl, Wiep Kingma,
Henny Peetsma en Paul de Cock.
Kloostertuin Oosterbierum vindt u tegenover
Sint Jorisstrjitte 22 in Oosterbierum

De spanning is er af,
Het herstel is begonnen,
na een operatie in het UMC te Utrecht.
Dank voor alle belangstelling voor- & achteraf.
vr.gr.
Harmen en Gerry Westra
Oosterbierum
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.

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

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 23 - ZATERDAG 24 - ZONDAG 25 JULI

IN HET CAFETARIA

HALVE KIP
2X HALVE KIP

5,50
10,-

IN HET CAFÉ

PLATE
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

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

Beste dorpsgenoten,
Zoals eerder vermeld willen wij u op zaterdag 11 september 2021 een alternatief
programma aanbieden. De maatregelen die 9 juli jl. zijn afgekondigd, maakt het onzeker of
wij dit programma kunnen gaan aanbieden.
Er is aangekondigd dat er rond 13 augustus weer een persconferentie zal zijn waarin zal
worden vermeld wat er daarna weer wel of juist niet mag. Het bestuur zal na deze
persconferentie weer bij elkaar komen om een besluit te nemen over het wel of niet door
laten gaan van het alternatieve programma. Vervolgens zullen we moeten afwachten of de
vergunning zal worden verleend.
Wij vinden het erg spijtig dat we u toch weer in onzekerheid moeten brengen. We hopen
natuurlijk op het beste en dat u zaterdag 11 september 2021 wel vrijhoudt in uw agenda.
Het bestuur gaat in ieder geval verder met de organisatie van deze dag. Mocht het allemaal
wel weer kunnen/mogen, dan zijn wij er klaar voor om een dorpsfeestwaardig alternatief
programma aan te bieden!!
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 22 T/M ZATERDAG 24 JULI

10 PENCE’S € 9,65

Let
op!!
15 JODEKOEKEN

€ 2,70

Wij
zijn vanaf maandag
26
SUIKERBROOD
€ 2,15
juli t/m zaterdag 14
SLAGROOMSCHNITT € 5,60
augustus gesloten
i.v.m.
Let op!!
Wij vakantie
zijn vanaf maandag 26 juli t/m zaterdag 14 augustus gesloten i.v.m. vakantie

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
22 - 24 juli

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. malse en magere
hamlappen ....................

Special:

4,95

PICANHA ROL

gevulde rol van runderschnitzel, gevuld
met kruidencreme, tomaatjes, ruccola,
salsakruiden en bieslook

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 7,95

100 GRAM € 2,25

MAALTIJD V/D WEEK:

vlug klaar:

MAALTIJD WRAPS

boeren
hamburger
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. salami ............................ 1,79
250 gr. Hausmacher leverworst ... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers gebraden gehakt +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

goed gevulde

per stuk € 3,95
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

