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UM-KRANT
Beste lezers van de UM-Krant,

Voor u ligt de eerste UM-Krant na de vakantieperiode.
Net zoals de weken voor de vakantie, niet een hele dikke. Door de corona
maatregelen zijn er weinig activiteiten in de UM-Geving. Ook de uitgever van de
UM-Krant merkt dat. Onze omzet is fors lager dan in de voorgaande tijd.
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten.
Ook aan deze, voor iedereen vervelende periode, zal een einde komen.
Zoals u ziet, is deze UM-Krant niet voorzien van twee nietjes.
Onze nietmachine heeft na jarenlange trouwe dienst de geest gegeven.
Ondanks verwoede pogingen tot reparatie in de afgelopen week, is dat helaas niet
gelukt. Uiteraard zijn we naarstig op zoek naar vervangende apparatuur, maar
dit soort grafische apparatuur is niet zo eenvoudig te vinden, of, in nieuwstaat,
schreeuwend duur. En een grote investering durven we in deze onzekere periode niet
te doen. Het kan dus zijn dat de UM-Krant ook de komende weken ongeniet bij u
door de bus valt. Erg vervelend, maar het is even niet anders.

Pas goed op uzelf en de mensen om u heen. Blijf allemaal gezond!
Met vriendelijke groet,
Leo Omlo
De Kopieerwinkel Franeker, uitgever van de UM-Krant

NIEUW

Let op zondag 6 september

TEATSEN

TV WESP/TWA DOARPEN DIOS
Meer info in volgende um-krant
Op 13 juli waren we 55 jaar getrouwd.
Voor de vele kaarten, gelukwensen en cadeautjes danken wij u allen.
Met vriendelijk groet,
Harm en Maartje Zaagsma
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.

Bianca’s Vishandel
Wegens vakantie en warmte waren wij er niet elke
dinsdag en vrijdag.
Vanaf heden staan wij elke dinsdag van 11.00 tot 18.00
en vrijdags van 11.00 tot 18.30 uur weer bij de Coop.
Voor verse vis of vis voor op de BBQ en vissalades
kunt u ook bij ons terecht.

Tel 06 292 814 62
Tot dan, Bianca’s Vis

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!

Volop Ruime
gebruikt
witgoed
keuze
met minimaal
3 maanden
GEBRUIKT
WITGOED
MET garantie!
GARANTIE

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Ventilatoren
Wij voeren
desgewensten
uwAirco’s
oude machine
af!
Toebehoren kosteloos
voor uw zwembad
zoals

DHL SERVICEPUNT
filters en chloortabletten
etc.
Halen en versturen van uw pakket

Voor fiets reparatie heten wij u van harte
welkomKLAAR
in onzeVOOR
werkplaats,
IS UW FIETS
DE WINTER?
met ingang aan de Nije Buorren.
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

fiets wordt geheel
nagekeken,
ZOMERBEURTUw VOOR
UW
FIETS!
gepoetst,
gesmeerd en behandeld
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst,
met een vuilafstotend
middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend
middel.

Dit €alles
Dit alles voor slechts
25,-voor € 25,-

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

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,-

WEEKEND AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

LOEMPIA
INCLUSIEF SAUS
IN HET CAFÉ:

ITALIAANSE KIP

3,50
16,50

MET MOZZARELLA, PESTO EN SPEK
met gebakken aardappelen of friet en salade

*** 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

TARIEVEN ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
De tarieven voor particulieren, verenigingen,
kerken, stichtingen e.d. zijn:

€ 5,00 per zesde pagina
Hele pagina: € 25,00
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 20 T/M ZATERDAG 22 AUG.

10 PORTUGEZEN € 5,85
10 GEVULDE KOEKEN € 9,45
KRENTENBROOD € 2,15
AARDBEISLOF € 5,50

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:

VARKENSHAAS
MET KRUIDENKORST

malse varkenshaas in een krokant jasje,
op smaak gebracht met Tadoori marinade

100 gram € 2,29

VLUGKLAAR:
baconburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Casselerrib .................... 1,95
200 gr. Ossenworst, aan 1 stuk .. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. schouderham +
100 gr. gebraden varkensrollade,
samen voor € 3,20

Geldig
20 - 22 aug.

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,95

MAALTIJD V/D WEEK:
koude

PASTA SALADE
met gebraden kip

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

