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Perenboom actie op de Kloostertuin- Oosterbierum
			
			
			

Zaterdag 17 april van 9.30 tot 12.30 uur.
Prijs per boom - een gift is welkom.
Gratis plantadvies. Info: 06-20647416

Koningsdag 27-4-2021
Dit jaar wederom geen Koningsdag zoals u van ons
gewend bent. Toch willen we onze dorpsgenoten
graag iets bieden wat binnen de mogelijkheden
ligt.
Onder begeleiding van een draaiorgel zal er door het bestuur van Oranje
Nationaal een route worden gelopen door onze dorpen. Tijdens deze route zal er
oranjekoek worden uitgedeeld aan dorpsgenoten die voor hun huis staan te
kijken.
Graag alleen voor uw eigen huis blijven staan, geen grote groepen vormen en
niet meelopen met het draaiorgel!
Tevens zal er een puzzeltocht worden uitgezet door onze dorpen. Je kunt deze
puzzeltocht doen tussen 8.00 uur en 18.00 uur. De puzzeltocht is vanaf ieder
punt op de route te starten, er is geen officieel start- en eindpunt. Onder alle
goede oplossingen zullen een aantal leuke prijzen worden verloot. Meer
informatie over deze puzzeltocht wordt binnenkort bekend gemaakt.
Vlag in top
Tot ziens en veel plezier toegewenst bij alle activiteiten in en rond ons dorp.
O ja, allemaal graag de vlag in top om deze dag te vieren!
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum

ACTIE

SPAREN
VOOR KORTING OP
DEKBEDOVERTREKKEN
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Bij iedere €10,- aan boodschappen* bij Coop Sexbierum
ontvangt u een stempel.
Tegen inlevering van een volle stempelkaart (25 stempels)
ontvangt u €25,- korting op een dekbedovertrek van Kayori
naar keuze, maximaal 1 spaarkaart per dekbedovertrek.
Sparen kan vanaf maandag 12 april t/m zaterdag 15 mei.
Uw volle stempelkaart kunt u alléén inleveren bij
Wooncentrum Walinga t/m zaterdag 29 mei. Op afspraak of de
op dat moment geldende coronaregels
*Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels,
slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

Johannes en Jannie Post

16 April 1971

16 april 2021

50 Jaar Getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Alexander en romy

Lydia en Tjeerd

Maurits, sigrid en monique Remco

Janny en Bas en Germ

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

PISTOLET BEENHAM

MET HONING-MOSTERDSAUS

5,95

BROODJE SHOARMA 6,95

INCLUSIEF SAUS EN SALADE
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag, vrijdag, zaterdag 11.30 - 20.00 uur
zondag 16.00 - 20.00 uur
Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!! 0517-591476

Café De Harmonie

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

stoepbordposters
Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april gaan we weer
kleding actie houden voor Oost Europa.
U kunt van 10.00 tot 16.00 uur kleding brengen.
Ook zijn hygiëne artikelen welkom.
Ook staat er een tafel met spulletjes te koop.
De opbrengst is ook voor het goede doel.
U bent welkom!
Frjentsjerterein 3a Sexbierum Tel. 0517 853236

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!

Nieuwe John Deere X127 Maaitrekker
van € 3847 voor actieprijs van € 3395 incl. BTW

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!
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ALLES
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Voorjaarsbeurt
Ruime keuze fiets
€ 25,GEBRUIKT slechts
WITGOED
MET GARANTIE

Reparaties
in overleginmet
Gratis bezorgen
enaltijd
aansluiten
deu!UM-dorpen
Wij voeren desgewenst
uw oude machine
Fietsreparatie:
‘s ochtends gebracht
eind van
kosteloos
af!de middag klaar.
Gratis haal en brengservice in alle UM-dorpen.
Ook voor het onderhoud
uw elektrische fiets
DHLvanSERVICEPUNT
Halen
van uw pakket
bent u bij ons
aanen
hetversturen
juiste adres.

Wij hebben altijd een leuke voorraad aan gebruikte fietsen
IS UW FIETS
KLAAR VOOR DE WINTER?
met garantie voor u staan.
DEelektrische
WINTERBEURT!
Kinderfietsen, damesWIJ
en VERZORGEN
heren fietsen,
fietsen.
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gesmeerd en behandeld
Pand 28 ookgepoetst,
het
juiste
adres voor
met een vuilafstotend middel.

TUINGEREEDSCHAP
Dit alles voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
en TUINBENODIGDHEDEN
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Pand 28 waar
het opvalt
datinhet
meevalt!
of langskomen
de winkel.

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

TE KOOP:

Complete eethoek
Kloostertafel met 6 stoelen € 375,-

Rookstoel
zit heerlijk!
€ 25,-

Rieten stoelen
met kussen
2 stuks, in zeer goede staat
samen voor € 50,-

Bel voor info: 06-49017375

Slaapbank
190 cm
zo goed als nieuw!
€ 75,-

K l e urpl a at

VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR:
Super 98 - E5 brandstof
in plaats van Euro 95 - E10

Iets duurder, maar een gunstig effect op verbruik en levensduur
van de motor van uw auto!
Ook geschikt voor o.a. oldtimers, sportieve auto’s, motoren,
scooters en grasmaaiers.

DE OPTICIEN BIJ U THUIS
Uw ogen thuis op laten meten en een
nieuwe bril uitzoeken, dat zijn belangrijke
voordelen die Thuisopticiens Friesland u biedt.
Uw bril is dan perfect afgesteld op uw thuissituatie,
zo hoeft u de deur niet uit en beperkt u het risico
van een besmetting tot een minimum.
graag tot ziens! Willem en Anja Tulner

Voor een afspraak of meer informatie
belt u met 0518 - 850125 of kijk op onze website:
www.thuisopticiensfriesland.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 15 T/M ZATERDAG 17 APRIL

10 GEVULDE KOEKEN € 9,65
BOERENCAKE € 2,90
SUIKERBROOD € 2,15
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,20

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:

BOEREN GEHAKTSLEETJE

heerlijke combinatie van HOH gehakt, ontbijtspek en verse groenten. 30 min. in de oven!

100 gram € 1,75

vlug klaar:

shoarma
burgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ..... 1,79
250 gr. Hausmacher leverworst . 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden runderrollade +
100 gr. slagers boterhamworst,
samen voor € 3,20

Geldig

15 - 17 april

VARKENS SCHNITZELS
gepaneerd, diverse soorten

100 gram € 1,29
MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:

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

