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Toanielferiening Ferdivedaasje
spilet sneon 7 maart 2020 it blijspul

Wa is der no gek
yn It Mienskar yn Easterbierrum
De foarstelling begjint om 19:45 oere
It stik spilet him ôf yn de wenkeamer fan in revalidaasjeklinyk.
Haadsuster Helga regearret mei hurde hân yn de klinyk dêr ’t
minsken mei alcohol- en drugsproblemen en oare soarten fan
oandwaningen revalidearje. Nimmen kin it goed dwaan by
Helga, útsein de buorman op wa ’t sy fereale is.
It personiel betinkt in plan om Helga fuort te krijen.
Fan dat stuit ôf barre der frjemde en hilaryske dingen yn ‘e klinyk
en is it net mear hielendal dúdlik wa ’t der no gek is!
De yntree foar dizze jûn is
€ 8,-Bêrn oant 16 jier			
€ 4,-Stipers hawwe frij tagong op fertoan fan it betellingsbewiis
Yn it skoft wurdt der in ferlotting hâlden.
Der binne wer in soad moaie prizen te winnen!

Oant sjen op sneon 7 maart!

ACTIE

Uw munten zijn van harte welkom!
in de koker bij Poiesz Franeker (station)
of door de brievenbus op Skoalstrjitte 25
Aan al onze leden van KV.DTD. D.I.O.S.
Vergeten jullie de Algemene Jaarvergadering niet.
Vrijdagavond 6 maart 20:00 in de Lytse Trije.
Graag tot dan.
Informatieavond MFA Sexbierum-Pietersbierum
Donderdag 5 maart om 20.00 uur in It Waed

Informatieavond MFA Sexbierum-Pietersbierum
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MFA Sexbierum-Pietersbierum

MFAadvertentie.
Sexbierum-Pietersbierum
Dit is het standaardformaat van 1/6 pagina voor een
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
Is uw fiets klaar
voor de winter?
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winterbeurt!
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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

“De skatten fan Skandinavië”
Oer in reis fan prehistoarje oant Vikingtiid
foto Geertje Postma, Nationaal Museum Kopenhagen

Voor het Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en de Oudheidkundige Vereniging
Oud Barradeel zal Willem Schoorstra (schrijver, columnist) een lezing geven.
Dit naar aanleiding van de reis die Willem vorig jaar gemaakt heeft door Denemarken en Zweden, over “de schatten van Scandinavië”.
Denk aan o.a. ringburchten, runestenen, grafheuvels, het altaar van Nerthus, de
koningshal van Lejre, de zonnewagen en de ketel van Gundestrup.
Willem Schoorstra (Ternaard) is o.a. schrijver van de roman “Redbad, kroniek
van een koning”. In 2005 ontving hij de Fedde Schurerprijs voor zijn boek
“Zwarte engels”.
De boeken van Schoorstra zijn ook te koop gedurende deze avond.
De lezing – in het Fries- is op vrijdag 6 maart om 20.00 in het dorpshuis
De Bijekoer – Wijnaldum.
Kosten € 4,00 (alleen kontante betaling). Gratis voor leden van de
Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

Wijziging openingstijden
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De overige tijden uitsluitend op afspraak.
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER
0517-396116 | info@kopieerwinkel.com

Maak kennis met tennis tennisvereniging
WESP, Sexbierum en Opinoo, Tzummarum
Ook dit jaar is er weer organiseert tennisschool van der Lecq in samenwerking
met de verenigingen WESP en Opinoo maak kennis met tennis.

Maak kennis met tennis junioren en volwassen.
-

6 lessen 50 minuten 1 x per week € 29,95
Geen lidmaatschap en gratis gebruik van een tennisracket
en tennisballen
Opgave: www.tennislh.nl
Start week 14 (opgeven voor 23 maart)
Lesdagen WESP, Sexbierum Maandag en donderdag
Lesdag Opinoo donderdag
Junioren 15.00 – 19.30 volwassen vanaf 18.30 – 22.00

Reguliere lessen:

Opgave lessen: www.tennislh.nl
Lessen WESP: 15 lessen 2 termijnen van € 48,50
Lessen Opinoo: 16 lessen 2 termijnen van € 56,90
Opgeven voor: 23 maart
Start: week 14
Dan moet je lid zijn van de tennisvereniging.
Nathan van der Lecq
Nathantennislh@gmail.com
06-48506538
Tennisschool van der Lecq

In 2020 herdenken we het einde 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. Enkele verenigingen uit SexbierumPietersbierum organiseren op 3, 4 & 5 mei een aantal activiteiten in onze dorpen.
3 mei
Herdenking Jodenvervolging
Op zondag 3 mei om 16.00 uur organiseert de Werkgroep Kerk en Israël PKN-gemeente
Sexbierum-Pietersbierum een bijzondere herdenking in de Dorpskerk voor jong en oud.
Deze middag staat in het teken van herdenken met het accent op de Jodenvervolging. Op
het programma staat o.a. een optreden van de Friese klezmerband Di Gojim, een aantal
dorpsgenoten die gedichten voordragen en een korte toespraak van burgemeester van de
gemeente Waadhoeke, mevrouw M.C.M. Waanders.
4 mei
Dodenherdenking
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. De organisatie is net zoals andere jaren in
handen van Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum, CBS De Skeakel en
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum en de basisschool. Dit jaar gaan we ook naar de
oorlogsgraven van de geallieerde vliegers op het kerkhof van Pietersbierum.
5 mei
Koffiedrinken & tentoonstelling
We starten deze ochtend de Bevrijdingsdag met koffie/thee met gebak in de grote zaal van
It Waed. Gelijktijdig is er in de oude bibliotheek een tentoonstelling te zien van o.a.
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook draait er een film over de gebeurtenissen bij
Liauckemastate tijdens de oorlog.
Wandeling naar de vrijheid
Om de vrijheid te kunnen vieren is het goed te ervaren waar men in die jaren mee te maken
kreeg. Na de koffie/thee maken we in een aantal groepen een wandeling langs een aantal
bijzondere plekken in onze dorpen die te maken hebben met de oorlog.
Op een aantal plekken tijdens de wandeling laat Toneelvereniging Ons Genoegen zien wat
er in die jaren gebeurde. Voor mensen die slecht ter been zijn rijdt er een speciaal treintje
langs de diverse locaties. Aan het einde van de wandeling gaan we met elkaar letterlijk de
Vrijheid vieren!
Zeepkistenrace met na afloop livemuziek
Vijfenzeventig jaar in vrijheid mogen leven mag gevierd worden! Daarom organiseren
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum en Ondernemersvereniging SexbierumPietersbierum ’s middags een ouderwetse Zeepkistenrace bij It Waed. Lijkt het je leuk om
met een zelfgebouwde zeepkist van een schans te racen? Doe dan mee, want er zijn mooie
prijzen te winnen. We kijken naar originaliteit en snelheid. Dus wees creatief in je
presentatie, kostuum en je bouwwerk! Een team bestaat uit 3 of 4 personen, waarvan 2
duwers. Deelname is vanaf 8 jaar. Jong of oud of een combi van jong & oud, het kan
allemaal! Lijkt dit je leuk doe dan mee en meld je aan voor woensdag 29 april bij Rudi Nauta
tel. 06 20546188 of Ale Jan Nammensma tel. 06 23148961.



zie volgende pagina

Na afloop is er op het terrein bij It Waed livemuziek. Onder het genot van een drankje kan de
Vrijheid gevierd worden.
Aanvangstijden en verdere informatie van alle activiteiten zullen t.z.t. nog gepubliceerd
worden. Houdt de UM-Krant en Facebook (via de pagina van Stichting Oranje Nationaal) in
de gaten.
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
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De maximale zithoogte is 50 cm;
De zeepkist moet minstens 15 cm boven de grond staan;
De zeepkist mag zonder bestuurder niet zwaarder zijn dan 80 kg zijn.

- De zeepkist moet voorzien zijn van een goed functionerend rem- en stuursysteem.
De remmen zijn aangesloten op tenminste twee wielen. De remmen moeten onafhankelijk
van de besturing kunnen functioneren.
- De zeepkist moet aan de onderkant dicht zijn, zodat er geen voeten tussen de zeepkist en
het wegdek klem komen te zitten.
- De stoelen zijn stevig aan de zeepkist bevestigd.
Het team
Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 personen.
Daarvan zijn 2 personen altijd duwers.
Veiligheid
- Alle deelnemers dragen een helm en beschermende kleding: geen blote armen en benen
en knie- en elleboogbeschermers zijn aan te raden. Elke deelnemer dient hier zelf voor te
zorgen.
- Zaterdag 2 mei komt de technische commissie bij de deelnemers langs, om de zeepkist te
keuren.
- Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico. De organisatie is niet
aansprakelijk ook eventuele schade aan materialen en/of opgelopen letsel van deelnemers
van de race. Tijdens de technische controle vragen we iedere deelnemer te tekenen voor
eigen aansprakelijkheid.
- De schans heeft een hoogte van 2 meter.

- Deelname is vanaf 8 jaar. Kinderen onder de 8 jaar mogen onder begeleiding van de
volwassenen meedoen.
Ondernemingsvereniging Sexbierum-Pietersbierum &
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

SCHAATSEN VOOR LEDEN IJSCLUB
MEIINOAR IEN
SEXBIERUM-PIETERSBIERUM
in ELF STEDENHAL
Op zaterdagmiddag 7 maart A.S. gaan we weer
schaatsen in de Elf Stedenhal te Leeuwarden.
Aangezien Piet er weer eens compleet naast zat
met zijn voorspelling ,willen we onze leden toch
nog even aan het ijs laten snuffelen.
ALLEEN LEDEN kunnen op vertoon van de ledenkaart gratis een middagje
schaatsen. We vertrekken om 13:00 uur gezamenlijk bij de ijsbaan
in Sexbierum. Voor vervoer dient u ZELF te zorgen.
Aanmelden en controle lidmaatschap vanaf 12:30 uur.
Met vriendelijke groeten, het bestuur.

WEEKEND AANBIEDING
VRIJDAG 6 T/M ZONDAG 8 MAART
In het cafetaria

BROODJE HAMBURGER
3,50
SPECIAAL
HUISGEMAAKTE SNERT
5,00
PER LITER
4,50
2E LITER
In het café

KIPSPIES

14,50

met geb. aardappelen of friet en salade
*** ook om mee te nemen € 13,50 ***

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.

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
MAART
4

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

5

van 14.30 tot 16.30 breicafe in HCR De Harmonie te Sexbierum

5

20.00 uur Informatieavond MFA Sexbierum-Pietersbierum

6

Lezing door W. Schoorstra: “De skatten fan Skandinavië” 20.00 uur De Bijekoer Wijnaldum

6

20:00 uur Algemene Jaarvergadering KV.DTD. in de Lytse Trije.

7

Schaatsen in de Elfstedenhal voor leden IJsclub Meiinoar Ien. Vertrek 13.00 uur

7

Ferdivedaasje speelt het blijspel “Wa is der no gek” 19.45 uur in It Mienkar Oosterbierum

10

Spelmiddag Soos 55+ Sexbierum-Pietersbierum

14

14.30 uur AVC 1 - QVC 1

18

Algemene ledenvergadering TV WESP aanvang 20.00 uur tenniskantine TV WESP

18

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

19

van 14.30 tot 16.30 breicafe in HCR De Harmonie te Sexbierum

21

14.30 uur AVC 1 - Delfstrahuizen 1

25

Midweekgebed Sixtuskerk Sexbierum aanvang 19.00 uur.

28

14.30 uur AVC VR1 - ST Berlikum/Minnertsga/St.Jacob VR1

30

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur Algemene ledenvergadering De Laatste Eer

LEES DE UM-KRANT NU OOK ONLINE OP

www.um-krant.nl

Ook kunt u via de site advertenties doorgeven
en uw overtollige spullen gratis te koop aanbieden!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 5 - ZATERDAG 7 MAART

10 GEVULDE KOEKEN € 8,80
SUIKERBROOD € 2,10
BOERENCAKE € 2,80
6 WITTE BROODJES € 2,50

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 .....

6,45

Special:

HOUTHAKKERS STEAK

malse procureurlap, verpakt in ambachtelijk
ontbijtspek en lekker gemarineerd

elke 4e gratis!!

VLUGKLAAR:

satéschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden beenham ........ 1,95
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib
samen voor € 2,90

Geldig
5 - 7 maart

VARKENS SCHNITZELS
gepaneerd, diverse soorten

100 gram € 1,29

MAALTIJD V/D WEEK:
HACHEE MET RUNDVLEES
lekker met rode kool
en aardappel(puree)

250 gram € 3,95
VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,49
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,75

