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Openingstoernooi de Boulessjitters
Wanneer: zaterdagmiddag 2 april
Hoe laat 13,30 uur
Waar Boule banen op de ijsbaan
Inleg €3,00
opgave Sjoukje Mulder 0517-591105
Anja Ammerlaan 0517 591934
Dit toernooi is voor iedereen die graag een keer
in aanraking wil komen met het jeu de boule spel.
Wij spelen een toernooi over 3 rondes.
Je hoeft geen lid te zijn van de boule club.

ACTIE

49
3.

99
3.

DORPSUITBREIDING
OOSTERBIERUM
WOENSDAG 30 MAART

TW E E D E I NFOR MA
TIEBIJEEN

KO M S T

it Mienskar - Buorren 27, Oosterierum
zaal open 19.15 uur, start programma 19.30 uur
Agenda tweede fase dorpsuitbreiding
• presentatie door projectmaker Peter Prak van Stichting Knarrenhof
• meer-generatie hof Oosterbierum
• aanmeldingsprocedure en aanmelden (inwoners voorrang)
• ondertekening aankoop grond
• planning project
* Bij de informatiebijeenkomst is een team aanwezig van VPRO Tegenlicht
www.oosterbierum.info | nieuwbouw@oosterbierum.info

Gezellig samen eten!
De kookgroep staat graag weer voor u klaar om een lekkere
maaltijd te verzorgen!
Voor wie:
Wanneer:
Tijd: 		
Waar: 		

voor iedereen die doorgaans alleen eet
woensdag 6 april
inloop vanaf 17.45 uur, om 18.00 uur staat het eten klaar
in de Terskflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25-27 te Sexbierum

Opgave: t/m zondag 3 april bij Jikke Bosma-tel. 06- 19 63 14 63
Kosten: naar draagkracht
Maandag 11 april
Algemene ledenvergadering TV WESP
20.30 uur tenniskantine TV WESP

LAATSTE KANS
3-BANDEN BILJARTEN in hcr De Harmonie Sexbierum
1/8 april (1e ronde) en 22, 29 april 2022
HOOFDPRIJS : MINIMAAL 100 Euro
Opgave tot UITERLIJK 29 maart 2022 op
jurgenwelles@hotmail.com
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.

ZONDAG

APRIL

10
13.30

Acc
o rd

eo n

WINAMER
PAASBINGO

Sjo

e rd

vd

Vee
n

Dorpshuis De Bijekoer, 13.00 zaal open
10 rondes voor €1 per kaart
*** gratis bonus ronde ***

Super prijzen gesponsord door velen uit Wijnaldum,
Sexbierum, Franeker en Harlingen, zie
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Griene Sjippe
yn It Waed
De aktiviteitekommisje fan it MFA fynt it heech tiid foar in gesellige jûn!
Op 23 april komt it kabaretselskip ‘Griene Sjippe’ nei Seisbierrum mei de
foarstelling:

“Bytsje Minder, Bytsje Mear”
It stik wurdt spile troch Folkert Sijbrandij en Renee Fokkema. Dizze
mannen hâlde harren dwaande mei flitsende, aktuele en humoristyske
teksten en ferskes foar jong en âld. Koartsein: it sil in prachtige jûn wurde!
Op dizze jûn hawwe wy ek in ferlotting mei prachtiche prizen!
Wannear:
Wêr:
Kaarten:

23 april om 20.15 oere
Doarpshûs It Waed, Seisbierrum
Der binne noch (mar) 100 kaarten beskikber, kosten
€ 19,50 per kaart

De kaarten kinne besteld wurde fia ús webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Slagget it jo net om online kaarten te bestellen?
Dan kinne jo op freed 8 april fan 19.00-20.00 oere kaarten keapje op
De Kampen 6 yn Seisbierrum.
Nei ôfrin fan de foarstelling is der alle romte om meiïnoar by te praten
ûnder it genot fan in drankje.

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

		Tank sizzing
Safolle blommen en kaarten mei leave wurden.
Al dy minsken mei hun trekkers láns de rúte en tidens de kondoleansje yn
tsjerke fan ús leafe man, heit en pake

Jetse Hogerhuis

		

Bysûnder om te sjen en te fielen.
Tige tank hjirfoar!
Martje Hogerhuis-Smits
Geertje en Jacob		
Tjitske en Peter
Anouk-Marinke		Femke
Joey-Daniël		Jurre
Joyce-Audrey		Hidde
Maart 2022

Marjoleins Bloemen
Dit jaar geef ik weer een leuke Paas workshop.
Kom gezellig samen met familie of vriendinnen langs.
Of wilt u liever thuis knutselen?
Dan krijgt u alle benodigde materialen in een leuke tas thuis
geleverd met instructies.
De datums wanneer de workshop zijn:
Woensdag 6 april om 14.00 uur
Dinsdag 12 april om 19.30 uur
Woensdag 13 april om 14.00 uur
U kunt zich opgeven op het telefoonnummer: 0683665557
Of mailen naar: info@marjoleinsbloemen.nl

Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

Algemene Ledenvergadering 2022
woensdag 30 maart 2022 - 20.00 uur
Dorpshuis It Waed
Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pietersbierum, nodigt haar
leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022.
Tijdens deze vergadering zal worden besloten over voorgenomen statutenwijzigingen. U
kunt de voorgenomen wijzigingen, de huidige statuten en de conceptakte van de nieuwe
statuten vooraf raadplegen op onze website:
www.uitvaartvereniging-delaatsteeer-sexbierum-pietersbierum.nl/
We ontmoeten u graag aanstaande woensdag!
Het bestuur
------------------------NL Doet, een geslaagde actie!
Uitvaartvereniging De Laatste Eer bedankt alle vrijwilligers, die op 12 maart hard hebben
gewerkt om de begraafplaats in Sexbierum een extra onderhoudsbeurt te geven.
Het resultaat is geweldig!
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door:

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

Het is nu de tijd om uw benzine zitmaaier in te ruilen
voor één van deze geweldige

RYOBI elektrische zitmaaiers
Demo machines op voorraad
Vraag nu gratis geheel vrijblijvend
een demonstratie aan en ervaar de stilte.
Scherpe aanbiedingen!
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Café De Harmonie

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

VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant
of lees de UM-Krant online
op www.um-krant.nl
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.

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DO 31-03 T/M ZA 02-04

10 PORTUGEZEN € 7,20
VICTORIATAARTJE € 4,45
SUIKERBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 6,60

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. varkens filetlappen
naturel of gemarineerd ...

Special:

5,95

combinatie van pittige kippendijen
en heerlijke marinade saus

IEDERE 4E GRATIS!!
vlug klaar:

tex-mex burgers
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............. 2,45

VLEESWARENDUO:

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 2,69

KIP MUFFIN

250 gr. slagers leverworst ...........

Geldig
31/3 t/m 2/4

1,95

100 gr. slagers boterhamworst
+ 100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,40

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,99
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 7,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,95

