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UM-KRANT
Beste dorpsgenoten,

Helaas, helaas, helaas ….. ondanks dat we er helemaal klaar voor waren heeft het bestuur
moeten besluiten, gezien de laatste maatregelen, om het alternatieve programma op
11 september niet door te laten gaan.
Het aantal toegestane bezoekers voor een buitenevenement maakt dat wij geen alternatief
programma kunnen aanbieden aan alle bewoners van Sexbierum-Pietersbierum.
Het officiële dorpsfeest Sexbierum-Pietersbierum zal in 2023 weer worden georganiseerd.
is Open
Volgend jaar zullen wij alles op alles zetten om u doorOns
het jaarTerras
heen feestelijke
activiteiten
aan te bieden (als de situatie rondom Covid dit toelaatTerp
natuurlijk).
3 - Wijnaldum

3

Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

-

Mooie - Wandeltochten
ga naar: www. winaam.nl

Zelfbediening
Zelfbediening
Zelfbediening > Zelfbediening - > Zelfbediening

Ons Terras is Open
Terp(360)
34-cyl.
Wijnaldum
Weer een paar liter echte Roundup
Ontvangen.
Mooie
Wandeltochten
15,- euro per halve ltr.
3 > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
naar: www. winaam.nl
Bestellen na 12,00 uur j.friesland@gmail.com
per- tel:ga0630
618843 of via
Zelfbediening
Zelfbediening
Zelfbediening > Zelfbediening
- > Zelfbediening
>>> Email : j . friesland@gmail.com
- Alleen
afhalen

-

Weer een paar liter echte Roundup (360)
Ontvangen.
4 cyl.
15,- euro per halve ltr. > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
Bestellen na 12,00 uur j.friesland@gmail.com
per- tel: 0630 618843 of via
>>> Email : j . friesland@gmail.com - Alleen afhalen

ACTIE
€15,OP=OP

OP=OP

€19,50

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 27 - ZATERDAG 28 - ZONDAG 29 AUG.

IN HET CAFETARIA

PISTOLET BEENHAM
MET HONING-MOSTERDSAUS

IN HET CAFÉ

5,95

PLATE SCHNITZEL
“DE HARMONIE” 16,50
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

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

Een bericht van kaart en biljartvereniging “de Klos”
Het bestuur van onze vereniging in Oosterbierum, heeft in samenspraak met de beheerder
van “it Mienskar” besloten om vanaf dinsdagavond 7 september de soosavonden na twee
seizoenen waarin we allemaal te maken hebben gehad met “corona” te hervatten.
Denk je/u nu dit lijkt mij ook wel iets om op dinsdagavond gezellig een balletje te rollen op
het groene laken of een kaartje te leggen, en heb je/u affiniteit met Oosterbierum-KloosterLidlum, schroom niet en bel, app of mail dan met de secretaris van de vereniging.
De hartelijke groeten namens het bestuur,

Sijbe Wop Houtsma
secretaris
E mail: swnhoutsma@ziggo.nl
Tel:

06 12514102

Ons Terras is Open
BREICAFÉ SEXBIERUM
Terp 3 - Wijnaldum

We gaan het dit seizoen weer
handwerken
met elkaar.
Mooie
- Wandeltochten
3 proberen. Gezellig
We volgen natuurlijk de maatregelen.
ga naar: www. winaam.nl
We gaanZelfbediening
van start op 2 Zelfbediening
september van 14.30 tot 16.30 uur
Zelfbediening > Zelfbediening - > Zelfbediening
in Café de Harmonie.

-

>>> Email
: j . friesland@gmail.com
- Alleen
afhalen
Weer
een paar
liter echtej.friesland@gmail.com
Roundup (360)
Ontvangen.
4 cyl.
Bestellen na 12,00 uur per- tel: 0630 618843 of via
15,euro per halve ltr. > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
15,- euro per halve ltr. > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
Bestellen na 12,00 uur j.friesland@gmail.com
per- tel: 0630 4618843
of via
cyl.
Weer een paar liter echte Roundup (360)
Ontvangen.
>>> Email : j . friesland@gmail.com - Alleen afhalen

-

Zelfbediening > Zelfbediening - > Zelfbediening
Zelfbediening
Zelfbediening

Wilt u meer informatie overgapromotie
van
uw
naar: www.
winaam.nl
3
Mooie - Wandeltochten
bedrijf in de UM-Krant?
Terp 3 - Wijnaldum

Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
Ons Terras is Open
We bespreken graag met u de mogelijkheden!

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

TE KOOP:

KLOOSTERTAFEL
compleet met 6 STOELEN

Mooie robuuste en massieve kloostertafel compleet met 6 stoelen.
Formaat van het blad: 100 x 200 cm
Het blad is gemaakt van oude wagon vloerdelen en is 4 cm dik!
Zeer stevige en onbeschadigde, zware tafel.
De 6 degelijke stoelen zijn voorzien van nieuwe
antracietkleurige hoezen.

SETPRIJS:
€ 375,Info:
06-49017375

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!

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

KLEURPLAAT

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 26 T/M ZATERDAG 28 AUG.

10 PENCE’S € 9,90
BOERENCAKE € 2,90
KWARKBROOD € 2,35
YOGHURTTAARTJE € 5,30

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!
6,45
500 gr. straganoff gehakt .......... 3,75
500 gr. runder riblappen ............

Special:

CAJUN ROL

heerlijke gehaktrol met een smakelijk paneerjasje van Cajunkruiden

Geldig
26 - 28 juli

SCHOUDERKARBONADE
héle kilo voor € 7,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

4 HALEN, 3 BETALEN!!

met groenten en gehakt

vlug klaar:

VOLGENDE WEEK:

baconburger

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr.katenspek ....................... 1,89
250 gr. slagers leverworst ...
1,95
VLEESWARENDUO:

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

100 gram € 1,19

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

