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“Rederijkerskamer Onno Zwier”
út Tsjummearum hâldt op
6 en 7 maart 2020 fanôf 20.00 oere
yn ‘t Wapen fan Barradeel:

ONNO
ZWIER’S
PYAMA
PARTY
6 en 7 maart 2020 fanôf 20.00 oere yn
“Rederijkerskamer Onno Zwier" út Tsjummearum hâldt op

‘t Wapen fan Barradeel:

7 koarte sketches, ferhalen oer itselde,
nijsgjirrige tema:
ONNO ZWIER’S
PYAMA
PARTY
IT BED (fan
A oan’t
Z.)
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itselde, nijsgjirrige
tema:
Komme
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bygelyks
yn pyama,
onesie, mei
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op, dan
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sliepmuts
op, dan krije jolot
in johearlik
“Sliepmûtske”
en
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in hearlik “Sliepmûtske” en in fergees lot

Kaartferkeap: ti. 25 en to. 27 febr. 2020
yn it Wapen fan 19.00 oant 20.00 oere
Kaartferkeap: ti. 25 en to. 27 Febr. 2020 yn it Wapen fan 19.00 oant 20.00
ofof jûns
oan e seal (fol is fol)
jûns oan e seal (fol is fol)

ACTIE
Murray Banks
Chardonnay

1+1 GRATIS
2 flessen voor:€ 6.99
OP = OP

Nog 4 weken tot opening!

17 maart 2020 | Hearewei 24 B

Oproep voor de inwoners van Sexbierum-Pietersbierum
in verband met de viering van 75 jaar vrijheid
In onze dorpen zijn er vast nog ouderen, die de oorlog bewust hebben
meegemaakt en hierover nog iets bijzonders kunnen vertellen.
Wij komen graag met deze mensen in contact en willen hun verhaal dan
publiceren in de Silhouet van april, die huis-aan-huis wordt verspreid.
Verder zoeken we jongeren vanaf 16 jaar, die bereid zijn de oorlogsherinneringen bij de ouderen thuis aan te horen en op hun laptop te verwerken.
Als oudere en jongere het samen eens zijn over de tekst, moet het verhaal
voor 1 april aan de coördinatoren worden verstuurd.
Dit zijn:
1. Joop Drost, De Kampen 39, tel. 06-49779072,
e-mailadres: jekdrost@hotmail.com
2. Sietske van der Ploeg, De Kampen 31, tel. 0517-591820,
e-mailadres: sietskevdp@hotmail.com
De ouderen en de jongeren kunnen zich bij Joop Drost of Sietske van der Ploeg
aanmelden. Het liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot 1 maart.
Wij zouden het heel fijn vinden als er veel reacties binnenkomen.
Het bestuur van dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
De collecte 2020 van de Hersenstichting
heeft in Sexbierum/Pietersbierum
het mooie bedrag van € 787,07 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank!
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.

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG VERKOOP BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Alles tegen
elk aannemelijk
bod!
Voor al uw benodigdheden moet u bij PAND 28 zijn!

Ruime keuze
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voor de winter?
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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

Materiaal gezocht voor tentoonstelling 75 jaar vrijheid
In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Friesland,
75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we
samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.
Op 5 mei 2020 vieren we dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven. Vijf jaar Duitse
onderdrukking heeft veel impact gehad in heel Nederland en dus ook in onze dorpen.
Om het verhaal te vertellen van deze oorlog willen we graag op 5 mei objecten en foto’s
uit de oorlog laten zien in dorpshuis It Waed. Denk aan bevrijdingsrokken, pamfletten,
uniformen, wapens, bonnen en andere gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Maar ook de
verhalen achter die voorwerpen horen of lezen we graag.
Heeft u zelf, of kent u iemand die nog spullen heeft, die met de oorlog en de bevrijding te
maken hebben? Dan komen wij graag met degene in contact. Voor aanmeldingen of
vragen kunt u bellen met de coördinator van deze tentoonstelling, Jan Feenstra uit
Pietersbierum, tel. 0517 591539
Toneelvereniging Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
Werkgroep Kerk en Israël PKN-gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Drumfanfare Concordia
Ondernemingsvereniging Sexbierum-Pietersbierum
It Waed
CBS De Skeakel

WEEKEND AANBIEDING

VRIJDAG 21 T/M ZONDAG 23 FEB.
In het cafetaria
MEXICANO INCL. SAUS 2,00

HUISGEMAAKTE SNERT
5,00
PER LITER
4,50
2E LITER
In het café

PLATE SPARERIBS

16,50

met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 15,50 ***

Café De Harmonie

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

TARIEVEN ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
De tarieven voor particulieren, verenigingen,
kerken, stichtingen e.d. zijn:

€ 5,00 per zesde pagina
Hele pagina: € 25,00

Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.
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Gardener’s Pride Beetgum B.V.
tijdsgenoten.

De Bodde 2A
9044 LA Beetgum
t dit je wat?
Kom dan langs!
Tel: 058-2532044
( tijdens kantooruren )
Email: administratie@cwvanoverbeek.nl
Website: www.overbeektomaten.nl
zien jullieFacebook:
graag op
zaterdag 29 februari van
www.facebook.nl/vanoverbeektomaten

dener’s Pride Beetgum B.V.
Bodde 2A

9 tot 12 uur bij :

Dijkstra Visservice
Visservice
Dijkstra
VERSE VIS ALLE SOORTEN

Verse vis kunt u bestellen op dinsdagmorgen
Van 08.00 tot 12.00uur
Ophalen zaterdags tussen 09.00 tot 14.00 uur
Tel.06-54781653 of Tel.06-19141856
Industrieweg 4-5 Harlingen.
Gebakken kibbeling €4,50
Gebakken kabeljauw stuk €3,00

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
FEBRUARI
19

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Workshop bloemschikken

20

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

21

It Mienskar Oosterbierum Filmmiddag

21

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Filmhuis

25

55+ Sexbierum-Pietersbierum BINGO!

27

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles

29

AVC VR1 - S.C. Stiens VR 2

29

It Mienskar Oosterbierum 21.00 uur Dansen met Cisca en Rense

MAART
3

PCOB met Halbe Hageman over de oorlog 40-45 in Waadhoeke, Terskflier, Sexbierum, 14.30 uur.

4

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

10

Spelmiddag Soos 55+ Sexbierum-Pietersbierum

14

14.30 uur AVC 1 - QVC 1

18

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

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!

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

Geldig
20 - 22 feb.

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
VERS UIT DE OVEN:
500 gr.magere runderlappen ..... 6,45
Special:

FRYSKE CORDON BLUE

kipfilet gevuld met Goudse kaas en verse ham,
die we lekker hebben gemarineerd

100 gram € 1,59

VLUGKLAAR:

boomstammetjes
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. shormarollade ............... 1,89
250 gr. grillworst naturel ........... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. runder rollade +
100 gr. boterhamworst
samen voor € 2,90

GEBRADEN
KIPPENBOUTEN

4 stuks voor € 5,95

Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,49
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,75

