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UM-KRANT
Kaatstrainingen gaan weer van start

Ben jij tussen de 6 en 10 jaar en heb je zin in actie?
Dan kun je 7 februari los met zaalkaatsen in de gymzaal
aan het Fliet.
Geef je op via marieke.devries@live.nl of via app 0625136520
Onder vermelding van : naam – leeftijd – 06 Ouders
Eerste les 17.00 uur aanwezig lessen worden verdeeld in 17.00 en 18.00 uur
Kosten leden de Twa Doarpen D.I.O.S 15,- voor 10 kaatstrainingen
Kosten niet leden 20 ,- voor 10 kaatstrainingen ( Graag bij 1e les betalen )
Trainingen worden gegeven door Autger Zijlstra en Rene vd Walt

Te koop: Chevrolet pick-up

4,3 liter - V6 | grijs kenteken | benzine
Bouwjaar 1994
Info: tel. 395220
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.

“Er gebeurt wat in Sexbierum en Pietersbierum!” Dat is wat we vorige week
te horen kregen van de gemeente Waadhoeke, ook zelf merken we het groeiende
enthousiasme in onze dorpen. Andere dorpen in de regio melden zich bij ons om
inspiratie op te doen. Prachtig, dit gevoel van mienskip moeten we vast houden
en uitbreiden!
We zijn erg blij dat er inmiddels al meer dan 250 dorpsgenoten zich aangemeld
hebben om een vrijwillige bijdrage te leveren aan ons nieuwe MFA. We verwachten
dat de poule met vrijwilligers gestaag door zal groeien. Een grote groep is al los
of gaat binnenkort los. Verschillende commissies zijn samengesteld en achter de
schermen wordt er gewerkt aan het aanvragen van subsidies en uitwerken van de
bouwplannen. Meer zichtbaar zijn de inspanningen van dorpsgenoten welke in ons
dorpshuis en op locatie in Franeker werk uitvoeren en hiermee geld verdienen
voor de bouw van ons nieuwe Multi Functionele Accommodatie. Er worden folders
gevouwen en heel wat stikkers geplakt in ruil voor euro’s. Het blijken ook nog
eens gezellige avonden en ochtenden te zijn waar dorpsgenoten met elkaar in
contact komen. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust op woensdagavond of donderdagochtend eens kijken in dorpshuis It Waed. Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Stuur een bericht naar dorpsbelang@sexbierum.net
Eind februari, uiterlijk begin maart willen we weer een moment inplannen om
iedereen bij te praten over de voortgang en wat de vervolgstappen zijn. We zullen
vooraf aangegeven wat jullie hiervan mogen verwachten. We vragen dus om nog
even iets geduld te hebben maar ook begrip dat het voorbereiden van deze informatie/inloopavond tijd kost.
Zijn er tussentijds vragen, ideeën of andere zaken welke je onder onze aandacht
wilt brengen? Twijfel niet en stuur een e-mail naar dorpsbelang@sexbierum.net
Werkgroep MFA Sexbierum-Pietersbierum (Dorpshuis It Waed, PKN gemeente en
Dorpsbelang).
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GRATIS haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

Goed geknipt voor de dag komen?
IS UW
KLAAR
VOORkapsalon!
DE WINTER?
Maak
eenFIETS
afspraak
in onze
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Dit alles voor € 25,-

Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

Vakkundige Computer reparatie
en computer benodigdheden
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Snoeicursus vruchtbomen
Landschapsbeheer Friesland organiseert samen met Kloostertuin Oosterbierum
en Dorpsbelang Oosterbierum een cursus hoogstamvruchtbomen snoeien.
Tijdens de theorieavonden wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van
fruitbomen, het herkennen van de onderdelen van de bomen en de biologische
processen in en van de boom. Op de tweede avond gaan de deelnemers het
snoeien ook oefenen. Tijdens de praktijk dag gaan de deelnemers, onder
begeleiding van een ervaringsdeskundige en de docent, echt snoeien in een
boomgaard. Na het volgen van deze cursus kunt u uw fruitbomen zelf snoeien.
Theorieavonden: Donderdag 13 en 20 februari 2020 van 19.30 – 22.00 uur
in It Mienskar, Buorren 27 in Oosterbierum
Praktijkdag: Zaterdag 22 februari 2020 van 9.30 - ca. 15.30 uur
in de omgeving van Oosterbierum
Kosten: 80 euro. Dit bedrag is inclusief de cursusmap Hoogstamfruit,
de hand-outs van de presentatie en koffie en thee. Tijdens de praktijkdag
wordt in overleg met de gastheer/vrouw voor koffie en soep gezorgd.
Info en opgave – uiterlijk 3 februari: info@landschapsbeheerfriesland.nl
of via de link https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/maatschappij/
			cursussen/616-snoeicursus-vruchtbomen.html
Minimaal aantal deelnemers 18, maximaal 25. Vrijwilligers in de Kloostertuin
(b.v. met NL Doet op 14 maart) en de eerste 10 deelnemers betalen
slechts € 40.- voor de gehele cursus.

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl

We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken!

Aanstaande zaterdag 1 februari
komen de jeugdclubs
uw oud papier ophalen!
Heeft u het 9 uur klaar staan?
Alvast bedankt!

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 31-01 T/M ZONDAG 02-02
In het cafetaria

3,95
XXL FRIKANDEL
HUISGEMAAKTE SNERT
5,00
PER LITER
4,50
2E LITER
In het café

ENTRECOTE

16,50

met pepersaus
met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 15,50 ***
vrijdag 31 januari vanaf 19.00 uur:

voorrondes Driebanden toermooi
met gratis bittergarnituur!

Café De Harmonie

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

Mededeling
Op 20 januari jl. hebben wij overleg gehad met
Wonen Noordwest Friesland, in het bijzijn van
Gemeente Waadhoeke.
WNWF deelde hier mede dat zij hebben
besloten de Harnehal in Tzummarum met
ingang van 3 juli as. definitief te sluiten.
De hal zal worden gesloopt.
Bestuur Vereniging Dorpsbelang
Tzummarum/Firdgum
Bestuur Stifting Tjedmar Hiem

Op 5 februari 2020 om 19.45 uur in de “Terskflier”
Tjerk Hiddesstrjitte 25-27 Sexbierum

AUKE ZELDENRUST vertelt……..
Een zeer boeiend waar gebeurd verhaal
over het geheim in de koffer
en zijn ontdekkingsreis naar de geheimen.
De toegang is gratis.
Er is op die avond de mogelijkheid
om het gesigneerde boek
te kopen voor € 20,00.
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kleurplaat

Zondag 2 februari jeugddienst
Met als thema:
‘’Wie is de mol?’’
Deze dienst zal worden verzorgd door de jeugd van de christelijke
jeugdclub van Sexbierum-Pietersbierum.
Het belooft een leuke en muzikale dienst te worden!
De dienst zal worden gehouden in de Terksflier tsjerke.
Vanaf 9:00 uur de gelegenheid voor een kopje koffie
waarna om 9:30 uur de dienst zal beginnen.
Wij hopen u en jou te verwelkomen op zondag 2 februari!
Tot dan!
Christelijke jeugdclub Sexbierum-Pietersbierum

Wijziging openingstijden
9 Januari 2020 was ik 25 jaar actief als ondernemer.
25 jaren waarin we de de nodige ups en downs hebben meegemaakt.
Ook waren het “tropenjaren” met lange werkdagen.
In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving in de werkzaamheden plaatsgevonden. Het traditionele kopieer- en printwerk neemt, door de voortgaande
digitalisering, langzaam af. Daar staat tegenover dat we steeds meer taken erbij
krijgen op het vlak van onder andere opmaak- en drukwerk. Communicatie tussen
de klanten en ons verloopt steeds vaker via de telefoon en e-mail.
Ook mijn leeftijd begint een rol te spelen. Ik merk steeds vaker dat de lange
werkdagen een behoorlijke wissel trekken op mijn gevoel van welzijn.
Om wat meer structuur en rust in het werk te krijgen, hebben we besloten om de
openingstijden van De Kopieerwinkel aan te passen.

Vanaf 1 maart 2020 zijn we daarom geopend van
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De overige tijden uitsluitend op afspraak.
Wat betekent dat voor u als klant? Eigenlijk niet zo veel!
De inloopuren worden beperkt, maar het ophalen van uw opdracht kan,
in overleg, de hele dag plaatsvinden.
Op deze wijze hopen we u nog jaren van dienst te zijn!
Met vriendelijke groet, Leo Omlo

OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER
0517-396116 | info@kopieerwinkel.com

ZWARTMACHINES.NL
Tuin en park machines
Voor particulier en professional
Het maaiwerk is weer gedaan dus bel 06-15567031
of mail naar info@zwartmachines.nl voor het onderhoud
van uw tuinmachines ook maairobots en accumachines

Altijd gratis halen en brengen
Omdat de nieuwe E10 brandstof beperkt houdbaar is
en alkylaat brandstof beter is voor mens, machine en milieu
is dit deze winterperiode in de aanbieding:
Bij elke aangeboden machine voor onderhoud
betaalt u voor 5 ltr 4 takt brandstof geen € 18,- maar € 12,voor 2 takt geen € 20,- maar slechts € 14,-

Winteraanbieding:
gebruikte zitmaaier HONDA 2216 hydrostaat € 1750,-

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
JANUARI
30

Beginnerstraining Reanimatie en AED 19.00 uur Harnehal Tzummarum

FEBRUARI
4

PCOB met Marga Waanders over haar werk als burgemeester van Waadhoeke, Terskflier, 14.30 uur.

5

19.45 Terkflier Auke Zeldenrust vertelt over het geheim in de koffer

6

van 14.30 tot 16.30 uur breicafé in HCR de Harmonie te Sexbierum

7

Start zaalkaatsen Jeugd 6-10 jaar KV DTD

11

55+ Sexbierum-Pietersbierum Spelmiddag

14

19.30 uurPlybachshow in It Mienskar Oosterbierum

20

van 14.30 tot 16.30 uur breicafé in HCR de Harmonie te Sexbierum

25

55+ Sexbierum-Pietersbierum BINGO!
1op1dieetfraneker.nl

The 1: 1 Diet met

Hertog van Saxenlaan 80
8802 PP Franeker
06 - 27 47 80 53
1op1dieetfraneker@gmail.com

Het 1 op 1 dieet
in Franeker
Nieuwsgierig? Kom naar de inloopochtend
op zaterdag 1 februari van 09:30 - 12:30 uur
en ontvang een GRATIS GOODYBAG.

OPEN OP AFSPRAAK

Dietie Popken

exclusieve zijdebloemen

klassieke boeketten
ook in opdracht
bruidswerk
bloemwerk en kransen
rouwarrangementen
voor bedrijf en particulier

Alde Buorren 12
Nije Buorren 21
8855 HP Sexbierum
Tel: 0517-390184

dietiepopken@kpnmail.nl
www.dietiepopken.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 30 JAN. - ZATERDAG 1 FEB.

10 PENCE’S € 8,80
4 MOORKOPPEN € 5,95
KWARKBROOD € 2,30
VICTORIATAARTJE € 3,60

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!
Bij aankoop van 750 gram
magere runderlappen ontvangt u
150 gr. filet American GRATIS!
Special:

malse

SCHOUDERKARBONADE
kilo voor € 7,95

BIEFSTUK REEPJES

MAALTIJD V/D WEEK:

lekker gekruide biefstukreepjes
met knoflook-kruidenboter marinade

CHILI CON CARNE

100 gram € 2,29

alleen even opwarmen!

500 gram € 5,95

VLUGKLAAR:

boeren gehakt
schnitzels
5 HALEN, 4 BETALEN

Geldig
30-01 t/m 01-02

VOLGENDE WEEK:
dinsdag:
750 gr. magere varkenslappen € 5,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,75

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Mexicaans gebr. gehakt . 1,49
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham, samen voor € 2,90

