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We ontmoeten u graag op 30 maart!
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K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S
Sexbierum-Pietersbierum
Vrijdag 18 maart om 20.00 uur houden wij onze
algemene ledenvergadering in kantine De Lytse Trije.
Samen met onze leden en vrienden blikken we terug
en kijken we vooral graag vooruit!
De vergadering zal afgesloten worden
met een hapje en een drankje.

12 maart – 9.30 uur
NL Doet - Begraafplaats Sexbierum
Help je mee?
Uitvaartvereniging De Laatste Eer komt in actie voor een nette en goed onderhouden
begraafplaats. Op zaterdag 12 maart - in het kader van NL Doet - willen we graag met een
groep vrijwilligers een paar grote klussen op de begraafplaats oppakken.
We gaan die dag samen met de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum, het
volgende doen:
-

Schoonmaken hekwerk
Bodembedekkers planten
Schelpen aanbrengen rondom de kerk
Grasrand afsteken

Wij zorgen voor verzorgen natuurlijk koffie, thee en een lunch! Kom je ook helpen?
De begraafplaats is van ons allemaal. Vrolijk wordt het nooit, maar stijlvol en netjes kan het
wel!
Opgeven kan via de site van NL-Doet
https://www.nldoet.nl/activiteit/extra-opknapbeurt-begraafplaats-sexbierum-sixtuskerk
Of bel met Liza Zijlstra – 06 - 198 266 04
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Beste mede-dorpsgenoten,
Hartelijk bedankt voor een ieders medeleven en hulp, tijdens en na mijn ongeplande
ziekenhuis opname op vrijdag 11 februari. Het herstel is ingezet door oa. het volgen
van een hartrevalidatie traject.
Met vriendelijke groeten, Hiele Nammensma 0630106711

SOOS 55+
22 MAART: BINGO
AANVANG:14,30 uur

Wês derby!

LANDBOUW
VERKIEZINGSDEBAT
GEMEENTE WAADHOEKE
CDA - VVD - CU -GEMEENTEBELANGEN - SAM - FNP

Vrijdag 11 maart 2022
Dorphuis It Waed Seisbierrum
19:30 inloop
Debatleider Ferdinand de Jong
Waddenagenda 2050
Energietransitie
Bestemmingsplannen
Arbeidsmigranten
Bermbeheer
Leefbaarheid in dorpen
Deze avond word georganiseerd door:
Agrarisch ondernemers
A.J.F. de Bouhoeke
A.J.F. Noard-West Fryslân
Mede mogelijk gemaakt door:
LTO NW Fryslân
NAV

“The Crucifixion”
op vrijdag 25 maart in de Sixtuskerk
Het Oratorium “The Crucifixion”(de kruisiging), in 1887 gecomponeerd
door John Stainer (1840-1901), staat in de traditie van de Anglicaanse
kerkmuziek en vertelt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus,
vanaf de aankomst bij de Hof van Gethsémané tot de kruisdood.
Het oratorium bevat spectaculaire, meeslepende en ontroerende delen,
maar ook ingetogen hymnen, die steeds de reflectie van het volk
op de gebeurtenissen weergeven.
“The Crucifixion” zal worden uitgevoerd door de Ichtuscantorij
uit Harlingen o.l.v. Sjouke Bruining
Tenor: Maarten Romkes
Bas: Hans de Wolf
Orgel: Gerrit de Vries
Aanvang: 19.30 uur
Toegangsprijs: 10 euro.
Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Kerkorgel
Sixtuskerk Sexbierum.
Na een langere periode van afnemende gezondheid
is een einde gekomen aan een vriendschap, nu onze buurvrouw

JUUL RUNIA
is overleden

Wij wensen de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd
Hillie & Hein Van der Schaar
Nienke & Piet Douma
Rommie & Riemer Posthumus
Oosterbierum 2 maart 2022

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!
Wannear:
Wêr:
Kaarten:

23 april om 20.15 oere
Doarpshûs It Waed, Seisbierrum
Der bin 200 kaarten beskikber, kosten € 19,50 per kaart

De kaarten kinne fan no ôf besteld wurde fia ús webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Nei ôfrin fan de foarstelling is der alle romte om meiïnoar by te praten
ûnder it genot fan in drankje.
De opbringst komt folslein ten goede oan ús nij te bouwen MFA.

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

MFA
Viooltjes-actie
vrijdag 11 maart komen we het voorjaar brengen!
U kunt ons aan de deur verwachten tussen 17.30 en 19.00 uur,
in de bebouwde kom van Sexbierum en Pietersbierum!
We verkopen schitterende violen, in diverse soorten.
Zo zet u uw tuin alvast in bloei:
Kleinbloemig
12 stuks (tray)
€ 7,50
Grootbloemig
18 stuks (tray)
€ 8,50
Hangbuidels
Op kleur / gemengd
€ 12,50
Zowel pinnen als contant betalen mogelijk.

De opbrengst van deze actie is voor ons nieuw te bouwen MFA.
Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Bloemhuis Krijgsheld, Oosterbierum.
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

MET SPOED GEZOCHT:
Bezorger voor de wekelijkse bezorging
van de UM-krant in Wijnaldum

aanmelden via info@um-krant.nl
of tel. 0517-396116

OPEN KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN
In de maand april 2022 organiseert de organisatie driebanden Sexbierum weer in
hotel/restaurant/café de Harmonie te Sexbierum een driebandentoernooi.
Op vrijdag 1, 8 en 22 april met eventuele uitloop naar 29 april 2022.
De wedstrijden starten vanaf 19.00 uur.
Deelname kost 5 euro per persoon en deze inleg komt
(samen met het sponsorgeld) geheel ten goede aan de
prijzenpot. 1e prijs is gegarandeerd MINIMAAL 100 EURO
Iedere deelnemer speelt in ieder geval 2 partijen.
Meedoen ? Stuur dan een mail naar jurgenwelles@hotmail.com en geef dan aan
of je op 1 of 8 april de 1e ronde wilt spelen.
Voor vragen kun je ook terecht op dit email-adres of bij 1 van de organisatoren
(Reinie, Jetty, Heinz en Jurgen).

Bespaar op VERENIGINGSDRUKWERK
De Kopieerwinkel in Franeker is specialist in het drukken van
clubbladen en overig verenigingsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie aan, en bespaar ook op de kosten
van uw verenigingsdrukwerk!

0517-396116 of 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

Beste mensen,
Mijn naam is Ceesje Hogeweg en ik ben sinds 31 januari mijn
eigen hondenuitlaatservice begonnen.
Genaamd: Rûntsje mei it hûntsje, een hondenuitlaatservice in
Sexbierum en omgeving. Rûntsje mei it hûntsje heeft nog een paar plekjes vrij
voor een wandeling op maat, of in een groepje. U kunt altijd vrijblijvend contact
opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Wie weet tot ziens!

rûntsje mei it hûntsje

Tijd voor onderhoud!
Ook nu nog gratis halen en brengen
Eventueel stalling mogelijk.
Mail info@zwartmachines.nl
Of bel 06-15567031 voor een afspraak
Door vele brandstofproblemen vullen wij uw tank
met houdbare brandstof zodat u in het voorjaar startklaar bent
Bij elke aangeboden machine gratis een flacon fuelfit
Om de hele zomer bij uw benzine
toe te voegen bij elke tankbeurt
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WEEKEND AANBIEDING !
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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
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 10 T/M ZATERDAG 12 MAART

6 EIERBAMBINO’S € 6,25
5 CROISSANTS € 4,05
KRENTENBROOD € 2,15
BOERENCAKE € 2,95

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 ......

8,45

Special:

OOSTERSE WRAP

gevuld met kip, groente, sesamsaus
en cashewnoten

IEDERE 4 GRATIS!!
E

vlug klaar:

beefburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friesche Coppa ............... 2,49
250 gr. Hausmacher leverworst ...

VLEESWARENDUO:

100 gr. katenspek +
100 gr. schouderham,
samen voor € 3,20

3,25

Geldig
10 - 12 maart

MAGERE
VARKENSROLLADE
per kilo € 7,95

VERS UIT DE OVEN:

SAUCIJZENBROODJES
per stuk € 1,69
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Satéschijven
5 halen, 4 betalen
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,80

