
VRIJWILLIGERS 

Sebaldeburen.net kan niet bestaan zonder 

zijn vrijwilligers. Of het nu gaat om de tuin-

, schoonmaak- of barploeg, Dierenweide, 

Dorpsklanken, Noaberkracht, Groen 

Sebaldeburen, Kidsclub, 

Activiteitenkoepel, beheer en natuurlijk het 

bestuur. Overal zijn we afhankelijk van de 

inzet van vrijwilligers. 

 

Ook het initiatief van ’t Spectrum Snack- 

en borreluurtje kan alleen bestaan dankzij 

de bereidwilligheid van onze bar- en 

schoonmaakvrijwilligers. Wij zijn ze daar 

zeer dankbaar voor! 

 

Ben je benieuwd hoe jij je voor ons dorp in 

kunt zetten? 

Kijk dan op www.sebaldeburen.net voor 

meer informatie of mail naar 

info@sebaldeburen.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRIJSLIJST 

 

  ’t Spectrum  

  Snack- en borreluurtje 

 

      Openingstijden seizoen 2022-2023 

      Iedere 1e zaterdag van de maand 

         16.30 – 19.00 uur 

  Bel 0594 – 613570 

       Of kom langs! 

 

Feestje, vergadering, training of andere 

activiteit? 

‘t Spectrum is hiervoor de ideale 

locatie! 

Aanwezig bij ‘t Spectrum 

Zaal met toneel, bar &keuken, frituur, beamer, 

garderobe, invalidentoilet, sportzaal met 

kleedruimten & douches.  

Dit alles met voldoende parkeergelegenheid 

Adres: Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen 
 

Reserveren? 

Telefoon: 06 - 50404667 / 0594 - 613 570 

E-mail: spectrum@sebaldeburen.net 

Gratis voor leden van Sebaldeburen.net. Voor 

niet-leden gunstige tarieven per uur/dagdeel. 

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend 

contact op of kijk op 

www.sebaldeburen.net 

http://www.sebaldeburen.net/
mailto:info@sebaldeburen.net


 
INFO 
In november introduceert Sebaldeburen.net 

 

’t Spectrum  

Snack- en borreluurtje 

 

We openen dan iedere 1e zaterdag van de 

maand de deuren van 16.30 – 19.00 uur.  

Je bent dan welkom om snacks te bestellen  

en af te halen. Maar je mag ook gewoon     

een drankje komen drinken. 

 

Dit doen we eerst tot en met juli 2023.  

Daarna gaan we bekijken of de animo uit      

het dorp groot genoeg is om er ook na dit 

seizoen mee door te gaan. 

 

Heb je verbetersuggesties over onze 

producten, ben je juist erg tevreden of         

mis je iets in het assortiment?  

Mail ons: info@sebaldeburen.net 

 

We zijn blij met je feedback! 

 

Data seizoen 2022-2023 

5 november  1 april 

3 december  6 mei 

7 januari  3 juni 

4 februari  1 juli 

4 maart 

 

Met dank aan onze vrijwilligers! 

SNACKS 

 

Patat (per portie)  € 2,00 

Frikandel   € 1,50 

Frikandel Speciaal € 2,00 

Kroket   € 1,50 

Gehaktbal   € 2,50 

Hamburger   € 1,75 

Hamburger Speciaal € 2,00 

Braadworst   € 2,00 

Bamischijf   € 1,75 

Bitterballen  € 2,00 

Kaassoufflé  € 1,50 

 

Broodje is € 0,50 meerprijs 

Prijzen zijn inclusief saus 

 

 

Het adres voor alles met en over honden! 

• Trainen op maat 

• Verkoop van gezonde voeding, 

snacks, supplementen en training 

gerelateerde artikelen 

• Organiseren van workshops, lezingen 

en evenementen  

KynoSpirit 

Provincialeweg 41 

06-21897855 

0594-614608 

www.kynospirit.nl 

mailto:info@sebaldeburen.net

