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UM-KRANT
Zomervakantie 2020
Wegens vakantie zijn we gesloten van
17 juli t/m 14 augustus
In deze periode verschijnt de UM-Krant niet!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

De Kopieerwinkel | Uitgever van de UM-Krant
Ockingahiem 65 | Franeker

Kloostertuin Oosterbierum
Bij goed weer: Iedere zondagmiddag open
van 14.00 tot 17.00 uur voor koffie, thee fris en ijs.
De ideale rustplek voor uw fiets en wandeltocht.
Wandelen tussen fruitbomen en bloemenzee.
Zwaluwmuur met bijna uitvliegende jongen.
Bloemenpluktuin en groente van de dag.
Iedere dag vrije toegang voor bezichtiging en zelfoogsten fruit en groente.

ACTIE
€2 , € 10 ,




- - Voor in de agenda - Coop Sexbierum en activiteitencommissie MFA organiseren

Blind badmintontoernooi!
zondag 16 augustus 2020
meer info volgt…
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Gemeente Waadhoeke zoekt initiatieven
die de biodiversiteit verbeteren
Auke’s pluktún:
een feest foar de eagen en foar de noas!

‘t Ritshuus is wegens vakantie gesloten
van 24 juli t/m 1 augustus
Haerdawei 38 | 8854 AB Oosterbierum | Tel. 0518 482115

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!
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.

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!

Veilingverse
perk en
vaste planten
Ruime
keuze
Tuinartikelen en tuin gereedschappen
GEBRUIKT
WITGOED MET GARANTIE
Mondkapjes uitwasbaar
Gratis
bezorgen
en aansluiten
in deper
UM-dorpen
en in
diverse leuke
designs € 6,95
stuk

Wij voeren
desgewenst
uw oude machine
Volop
gebruikt witgoed
af! garantie!
met minimaalkosteloos
3 maanden

Voor fiets reparatie
heten
wij u van harte
DHL
SERVICEPUNT
welkom inHalen
onzeenwerkplaats
versturen van uw pakket
met ingang aan de Nije Buorren.

Aktie
Aktie
Aktie
IS UW
FIETS KLAAR
VOOR DE
WINTER?

Uw fiets weer WIJ
klaar
voorDEhet
seizoen!
VERZORGEN
WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een
vuilafstotend middel.
Dit alles voor slechts
€ 25,Eventuele reparaties altijd in overleg
de klant.
Dit met
alles
voor € 25,GRATIS haal- en brengservice
in
de
UM-dorpen.
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Voor een afspraak kunt Gratis
u bellen
06 en
135brengservice
513 20 in de UM-dorpen.
haalof langskomen
de winkel.
Voorin een
afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend middel.

Diverse gebruikte elektrische fietsen te koop
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

* * * Vooraankondiging * * *

Dorpsveiling Sexbierum-Pietersbierum
voorjaar 2021
Wat verkoop jij? Iedereen mag iets inbrengen voor verkoop op de veiling. De
gehele opbrengst gaat naar ons MFA.
Misschien heb je al een goed idee: verkoop een ochtendje grasmaaien, een
lekkere appeltaart, 2 nachten in jouw vakantiehuisje of stel je bijzondere
talent beschikbaar!
Een mooi MFA-gebouw, begint met een veilingkavel
van jou! Na de zomer meer…

Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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,-

Openingstijden:

Woensdag 15 juli		
Donderdag 16 juli
Vrijdag 17 juli		
Zaterdag 18 juli		
Zondag 19 juli		
Maandag 20 juli		
Dinsdag 21 juli 		
Woensdag 22 juli		

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

11.00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16:00 uur geopend
11:00 uur geopend
11.00 uur geopend

IN HET CAFETARIA:

GEZINSZAK PATAT
+ 2 FRIKANDELLEN
OF 2 KROKETTEN

9,50

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

PLATE SPARE-RIBS

15,95

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** Ook om mee te nemen € 14,95 ***
MET GRATIS TOETJE!

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

Café De Harmonie

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

Bianca’s Vishandel
Dinsdag 21 en dinsdag 28 juli staat de vertrouwde
viskar niet bij de coop!!
Vrijdags blijven de tijden ongewijzigd.
Dus welkom van 11 tot 18.30 uur
Groetjes Bianca
Tel 06 292 814 62
Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 16 T/M ZATERDAG 18 JULI

10 PORTUGEZEN € 5,85
15 JODEKOEKEN € 2,65
SUIKERBROOD € 2,15
SLAGROOM SCHNITT € 5,40
Wegens vakantie zijn wij gesloten
van 20 juli tot en met 9 augustus

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. magere runderlappen .....

6,95

Special:

VENETIAANS ROLLETJE

Geldig
16 - 18 juli

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,95

malse varkensschnitzel gevuld met rauwe
ham, kruidencrème, rode ui en oude kaas

MAALTIJD V/D WEEK:

100 gram € 1,49

eigen gemaakte

VLUGKLAAR:
kerrieschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friesche Coppa .............. 2,39
250 gr. slagers leverworst .......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. runderrollade +
100 gr. boterhamworst,
samen voor € 3,20

LASAGNE

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

