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De kerstboomactie, welke voor Oosterbierum gepland stond voor 7 januari,
De kerstboomactie,
welke voor Oosterbierum gepland stond voor 7 januari,
gaat dus NIET door!
gaat dus NIET door!
Op onze website www.oosterbierum.info kunt u het besluit van gemeente
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www.oosterbierum.info
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Waadhoeke lezen en hoe u uw kerstboom nu af kunt voeren.
Wij hopen dat het volgend jaar weer anders is!

Wij hopen dat het volgend jaar weer anders is!

Wij wensen iedereen een
Voorspoedig en vooral gezond 2021
Laten we hopen dat dit jaar voor iedereen beter uitpakt
dan het afgelopen jaar!
Familie Omlo, uitgever van de UM-Krant

ACTIE

€5,-

Het is komkommertijd!
Ook voor de uitgever van de UM-Krant

Daarom biedt de UM-Krant
in de maanden januari en februari 2021

DUBBELE RUIMTE

TARIEVEN

voor alle niet commerciële mededelingen
1/3 pagina voor € 5,1/2 pagina voor € 7,50
2/3 pagina voor € 10,Hele pagina voor slechts € 12,50
Maak gebruik van deze

GRANDIOZE AANBIEDING!
stuur uw mededeling via info@um-krant.nl
of via het contactformulier op www.um-krant.nl

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

BROODJE
3,50
HAMBURGER SPECIAAL
HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

PLATE SCHNITZEL
“DE HARMONIE”

14,50

met gebakken ui, paprika en spek

gebakken aardappelen of friet en salade
MET GRATIS TOETJE!
Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

KLEURPLAAT WINTER

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 7 T/M 9 JANUARI

6 WITTE BROODJES € 2,70
4 PUDDINGBROODJES € 4,50
SUIKERBROOD € 2,15
VICTORIATAARTJE € 3,70

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. runder riblappen ............

6,45

Special:

PEPER SCHELP

pakketje van HOH gehakt, gevuld met
heerlijke pepersaus, verpakt in rauwe ham

IEDERE 4 GRATIS
E

VLUGKLAAR:

hachéburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. runder rookvlees ............ 2,99
250 gr. gekookte worst ............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

Geldig

7 - 9 jan.

VERS UIT DE OVEN:
GEBRADEN KIPPENBOUTEN
4 stuks voor € 5,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte

ERWTENSOEP
liter € 4,95

VOLGENDE WEEK:

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

