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UM-KRANT
Wij van Nij Bethanië zoeken een vrijwilliger
voor tuinwerkzaamheden

Lijkt u dit leuk?
Neem dan contact op met tzummarum@zorgcentrumhetbildt
of met Marijke de Vries 0518-744103

Kloostertuin Oosterbierum

Zelf oogsten: Rode bessen, tuinbonen, andijvie, courgettes en aardbeien.
Rustpunt op uw fiets – of wandeltocht. Vrije bezichtiging – info borden –
kleine bijdrage is welkom.

Lege flessenactie
Oosterbierum- Klooster-Lidlum

De lege flessenactie was mede dankzij een bijdrage uit Sexbierum zeer geslaagd.
Dank aan de gevers, ophalers en verzamelplaats.
De opbrengst gaat richting de € 600.- en is voor Grannies2Grannies en Rwanda.

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 bedragen 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.

Bij Coop ben je klaar
voor een koele zomer!

€0,75
€1,50
€17,50
€15,€35,-

Lekker komt van dichtbij:
de eerste nieuwe oogst
‘Frieslander’ aardappelen
en broccoli
op’e Slachte

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com
Vanaf heden
Verkrijgbaar langs de doorgaande
weg in Oosterbierum

Haerdawei (Haerda State)

Verse aardbeien
Verse eieren
Jam
Aardappels
Uien
En andere streekproducten

GTM Accu Power Combi Deals
Maaier 41 cm met accu en lader € 395,+ heggenschaar of strimmer ter waarde van € 95,-

voor de totaal prijs van € 450,-

Maaier 46 cm + 2x accu
accu en lader € 650,+ heggenschaar of strimmer ter waarde van € 95,-

voor de totaal prijs van € 700,-

Maaier 51 cm + 2x accu en lader
lader met aandrijving € 750,+ heggenschaar of strimmer ter waarde € 95,-

voor de totaal prijs van € 800,-

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Alles tegen
elk aannemelijk
bod!
Voor al uw benodigdheden moet u bij PAND 28 zijn!

VeilingverseRuime
perk en
vaste planten
keuze
Tuinartikelen
en tuin gereedschappen
GEBRUIKT WITGOED
MET GARANTIE
Mondkapjes
uitwasbaar
Gratis bezorgen
en aansluiten
in de UM-dorpen
enWij
in diverse
leuke designs
6,95machine
per stuk
voeren desgewenst
uw €
oude
kosteloos af!

Diverse gebruikte elektrische fietsen te koop

DHL SERVICEPUNT

Halen
en versturen
uwharte
pakket
Voor fiets reparatie
heten
wij uvan
van
welkom in onze werkplaats
IS UW
KLAAR
VOOR
WINTER?
metFIETS
ingang
aan de
Nije DE
Buorren.

VERZORGEN DEAktie
WINTERBEURT!
Aktie WIJ
Aktie
Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Uw fiets weer klaar
voor het seizoen!
gepoetst, gesmeerd en behandeld
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
met een vuilafstotend middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

Dit alles voor € 25,-

Dit alles voor
slechts
€ 25,Eventuele
reparaties
altijd in overleg met de klant.

Eventuele reparaties altijd
in overleg
metbrengservice
de klant. in de UM-dorpen.
Gratis
haal- en
GRATIS haal- en brengservice
in
de
UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Voor een afspraak kunt u bellen of
06langskomen
135 513 20in de winkel.
of langskomen in de winkel.

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Openingstijden:

Woensdag 24 juni		
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni		
Zaterdag 27 juni		
Zondag 28 juni		
Maandag 29 juni		
Dinsdag 30 juni 		
Woensdag 1 juli		

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

16.00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16.00 uur geopend

IN HET CAFETARIA:

LOEMPIA

3,50

MET SAUS

Er is weer softijs, milkshakes,
sorbets en Sundaes verkrijgbaar
IN HET CAFÉ:

VARKENSHAAS

16,50

met champignonroomsaus
met gebakken aardappelen of friet en salade

MET GRATIS TOETJE!

*** Ook om mee te nemen € 15,50 ***

Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 25 T/M ZATERDAG 27 JUNI

10 PORTUGEZEN € 5,85
KRENTENBROOD € 2,10
6 WITTE BROODJES € 2,70
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,10

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
25 - 27 juni

Wij hebben alles in huis
voor een heerlijke BBQ!
Haal de BBQ bestellijst in de winkel,
of van internet: www.slagerijhiemstra.nl
of bestel online!
500 gr. magere runderlappen .....

6,95

Special:

SWEET PEPPER FILET
malse kipschnitzel, licht gemarineerd met
tandoori en gepaneerd met pepermix

100 gram € 1,49

VLUGKLAAR:

tex-mex burgers
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. shoarmarollade ............. 1,89
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

SHOARMA PAKKET
500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 7,95

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: satéschijven
5 halen, 4 betalen!!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

