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Info: 0518-482343

Buitenlandse partner, collega, buurman?
In september starten nieuwe cursussen
op verschillende niveaus.
Ervaren docent.
Avondlessen.
Lieve mensen, door de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes tijdens
het ziek zijn en na het overlijden, op 25 juni j.l. van onze lieve man, heit en pake
Lolle Rondaan, hebben jullie ons erg getroost en bemoedigd.
Dank je wel! Bitgum, Anja Rondaan-Dijkstra, kinderen en kleinkinderen.

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.

ACTIE
€2,29
€15,-

€19,50

Wandelgroep Bjirmenstate
Wij gaan vanaf 31 augustus weer beginnen!
Wij nodigen u uit om met ons mee te wandelen.
Wij wandelen 2x per week, er wordt door de beginnende wandelaar ongeveer
30 min gelopen en door de goede ervaren wandelaars 60 min onder begeleiding
van een fysiotherapeut.
Tijdstip: Dinsdag 14.00 uur en Vrijdag 9.15 uur.
Wij houden ons natuurlijk aan de richtlijn dus we wandelen met een afstand
van 1,5 m afstand van elkaar.
Startpunt is op de parkeerplaats van Bjirmenstate
Meedoen is gratis.
Voor informatie of aanmelden kunt u bellen met de fysiotherapie in Bjirmenstate
telefoonnummer: 0517-593141.

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 3 - ZATERDAG 4 - ZONDAG 5 SEPT.

IN HET CAFETARIA

LOEMPIA

3,50

MET SAUS

IN HET CAFÉ

KIPSCHNITZEL
“HAWAÏ”

15,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 14,50 ***
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

Caravanstalling

van der Ploeg
Sexbierum

De ruimte is afgesloten en uw caravan staat in een droge loods!
Voor meer informatie kun je bellen of appen naar 0650270700

Zondagmiddag 5 september

Verhalenvertellers in it Mienskar, niet op de
Kloostertuin

zondag
5 septem
ber
tussen 14
en
16 uur.

Zondagmiddag 5 september bieden vijf verhalenvertellers u een keur aan afwisselende verhalen. De vertellers zijn
Frank Belt, Thomas Schuyl, Wiep Kingma, Henny Peetsma en Paul
de Cock. Dit programma kon zondag 1 augustus niet door gaan
vanwege de slechte weersomstandigheden en wordt nu uit voorzorg in het dorpshuis gehouden.
Dorpshuis it Mienskar is open van 14.00 tot 16.00 uur.
(adres: Buorren 27, Oosterbierum)
zondag
mber
12 septe
3.30
tussen 1
r.
en 17 uu

Zondagmiddag 12 september

Kloostertuin Oosterbierum met optreden muziek
van Noot aan de man.
De tuin is open van 13.30 tot 17.00 uur.

Zaterdag 25 september
Burendag op de Kloostertuin

Programma van 09.30 tot 13.00 uur. Samen maken
we de tuin winterklaar. En natuurlijk is er koffie,
thee, lekkers en een gezamenlijke lunch.
Kloostertuin Oosterbierum vindt u tegenover
Sint Jorisstrjitte 22 in Oosterbierum

zaterdag
25 september
tussen 9.30 en
13 uur.

VOOR EEN DUURZAME UM-GEVING!
Nieuw!
Bij Zwartmachines.nl
100% elektrische
Nieuw! Ryobi zitmaaiers
Nieuw!
geen snaren, geen olie, weinig geluid.
2,5 uur looptijd en led verlichting.
prijzen vanaf €4460,- ex btw

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

Eettafel met 6 stoelen
Afmeting tafel:
200 bij 100 cm.
Af te halen voor € 250,Tel.0612923266

Bianca’s vis!!!

Nu ook in Tzummarum elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
bij de hoofdingang van nij Bethanie
Tel 0629281462.
Tot ziens bij Bianca’s vis
VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

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

TE HUUR
OCKINGAHIEM 65 - FRANEKER
Binnenkort komt ons pand aan het Ockingahiem 65 te huur.
Ca. 160 m2 bedrijfsruimte, verdeelt over ontvangsthal,
2 kantoren van resp. 18 en 22 m2 en een grote werkruimte van 80 m2.
Zeer veel kast/opbergruimte, toiletruimte en mogelijkheid voor een keukentje.
Zeer geschikt voor o.a. atelier, praktijkruimte enz.
Momenteel is ons bedrijf De Kopieerwinkel er gevestigd.
Detailhandel (winkel) is niet toegestaan. Aanverwante verkoop wel.
Ruime parkeergelegenheid voor de deur.
Mooi gelegen in het centrum van Franeker, aan het winkelplein Ockingahiem.
Wordt verhuurd inclusief GWL en eventueel internetaansluiting.
Aanvaarding op korte termijn is mogelijk.
Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met Leo Omlo, tel 0517-396116 of 06-49017375
Bezichtiging uitsluitend ‘s middags of in de avonduren.

Wij stoppen niet met De Kopieerwinkel!
We willen de komende jaren op een kleinere locatie verder!

-

Zelfbediening
Zelfbediening
Zelfbediening > Zelfbediening - > Zelfbediening

Weer een paar liter echte Roundup (360)
Ontvangen.
4 cyl.
15,- euro per halve ltr. > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
Bestellen na 12,00 uur j.friesland@gmail.com
per- tel: 0630 618843 of via
>>> Email : j . friesland@gmail.com - Alleen afhalen
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!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 2 T/M ZATERDAG 4 SEPT.

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
5 CROISSANTS € 3,85
SUIKERBROOD € 2,15
VICTORIATAARTJE € 4,30

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!
7,95
500 gr. Deense schnitzels .......... 4,95
500 gr. lendelappen ..................

Special:

CAJUN ROL

heerlijke gehaktrol met een smakelijk paneerjasje van Cajunkruiden

4 HALEN, 3 BETALEN!!

vlug klaar:

boeren
hamburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ...... 1,79
250 gr. grillworst naturel ............ 3,25
VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. snijworst, samen voor € 3,20

Geldig
2 - 4 sept.

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

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Aeolusburgers
5 halen, 4 betalen!!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

