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UM-KRANT

De bezorger van de UM-Krant in Tzummarum is ziek.
Het lukt ons niet zo snel om vervanging te regelen.
Daarom ontvangen de inwoners van Tzummarum deze week geen
UM-Krant in de bus. Wij vragen om uw begrip hiervoor.
Belangstellenden kunnen bij bakkerij Struiksma,
vanaf dinsdagmiddag, gratis een exemplaar van de UM-Krant afhalen.

Beste boule leden van Sexbierum,
Helaas staat onze boule vereniging de Boule Sjitters ook voor het feit
dat er niet met elkaar mag worden gebouled op de boule banen i.v.m.
het Corona virus.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om het openingstoernooi van 4 april
niet door te laten gaan.
Tevens kunnen wij nog niet beginnen met de competitie die gepland
staat op donderdag 9 april en vrijdag 10 april
Of het Koningstoernooi op 27 april door kan gaan is nog onzeker,
wij houden u hiervan op de hoogte.
Het bestuur geeft het aan zodra we met de competitie kunnen beginnen.
Bestuur de Boule Sjitters.

MEDEDELING

WINNAARS

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!

Het mooie Ruime
weerkeuze
komt eraan!

GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE
Tijd
om uw tuin
weer gereed
te maken!

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren
desgewenst
uw oude
machine
We
hebben
weer volop
potgrond,
kosteloos af!

bemeste tuinaarde
DHL verkrijgbaar.
SERVICEPUNT
en tuinartikelen
Halen en versturen van uw pakket

Veilingverse violen en primula’s
IS UW FIETS
VOOR
DE WINTER?
tegenKLAAR
scherpe
prijzen
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

Uw fiets
wordt geheel
nagekeken,
Uw fiets klaar
voor
het seizoen!
gepoetst, gesmeerd en behandeld

Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
met een vuilafstotend
middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend
middel.

Dit alles voor € 25,-

Dit alles Eventuele
voor €reparaties
25,- altijd in overleg met de klant.

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

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

BEDANKAVOND GAAT NIET DOOR
Voor de bedankavond van donderdag 2 april in It Mienskar te Oosterbierum hebben alle vrijwilligers een uitnodiging ontvangen. Door de maatregelen, die genomen worden tegen de verspreiding van het coronavirus, kan deze avond op 2 april
niet doorgaan. It Mienskar is gesloten en mensen moeten niet samenkomen als
het niet echt noodzakelijk is. De uitnodigingen blijven geldig, maar in deze onzekere tijden is het onmogelijk om een nieuwe datum te bepalen.
Namens de organisatoren van de bedankavond Adeline Jukema,
Gerry Westra en Bibi de Vries

Oudheidkundige Vereniging

BARRADEEL
Leden van de oudheidkundige vereniging Ald Barradiel,
wegens de huidige crisis in Nederland, het advies van de
RIVM en omdat de Yep Hettinga Skoalle in Firdgum daardoor gesloten is, vindt de ledenvergadering van de oudheidkundige vereniging
Barradeel dit jaar geen doorgang. Het seizoen 2019/2020 is hiermee afgesloten.
In oktober 2020, wanneer hopelijk alle rust is wedergekeerd, vertrouwen wij erop
u weer te ontmoeten voor de eerste lezing van het seizoen 2020/2021.
Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer
Sexbierum-Pietersbierum”
Beste leden, op 1 april a.s. staat onze jaarlijkse ledenvergadering gepland.
Het bestuur laat u weten dat deze vergadering niet doorgaat. Indien
mogelijk wordt op een later moment dit jaar een nieuwe vergadering
belegd. Alle leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus ziet het bestuur zich
genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering tot nader order te annuleren.
Deze vergadering stond gepland op 30 maart aanstaande in It Mienskar te
Oosterbierum. Wij hopen op uw begrip.
Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum

Wij zijn geopend van 17.00 tot 20.00 uur
U kunt telefonisch bestellen, dan krijgt u te horen
wanneer u het kan ophalen: tel. 0518 850797
Wij kunnen ook bezorgen als u dat op prijs stelt.
Maar dan wel een minimale bestelling van € 10,00.
Dan wel graag contant betalen.

ALLEEN IN TZUMMARUM
Groetjes Eetcafé Tzummarum

------ BELANGRIJK ----Hoe corona slachtoffers van oorlogen en rampen
dreigt te treffen
ZOA heeft besloten om de landelijke collecteweek die eind maart gehouden zou
worden niet in de gewone vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het
coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren.
Daarmee dreigen we ruim 8 ton minder op te halen voor de hulp aan
slachtoffers van oorlogen en rampen. ZOA zal tijdens de collecteweek extra
inzetten op de mogelijkheid digitaal te doneren. Zo willen we voorkomen dat
het coronavirus indirect nog meer slachtoffers maakt in fragiele landen als
Zuid-Sudan en Jemen.

Ernstige gevolgen
De nationale collecte is een belangrijke pijler onder ZOA’s werk. Ieder jaar halen
onze vrijwilligers met de collecte ruim 800.000 euro op. Deze inkomsten zijn cruciaal
voor de voortgang van ons werk. ZOA biedt noodhulp en ondersteunt ruim een
miljoen slachtoffers van oorlogen en rampen in de wederopbouw van hun bestaan.
Lukkien: ‘Omdat we deze mensen onder geen beding in de steek laten, moeten we
op andere manieren zorgen dat er voldoende geld wordt ingezameld. We vragen
zoveel mogelijk mensen om een online collectebus aan te maken of online te
doneren.’ Daarnaast zullen we zowel online als via de media een extra appèl op
mensen doen, zodat het werk in crisisgebieden door kan gaan.
Ja, ik ben er voor slachtoffers van oorlogen en rampen. Juist nu!
GIRO 550
| IBAN: NL46INGB0000000550 t.n.v. ZOA Apeldoorn
Bank 38.75.12.012 | IBAN: NL02RABO0387512012 t.n.v. ZOA Apeldoorn

Beste dorpsgenoten,
In uw en ons belang, blijven we deze hele week gesloten.
Mochten er omstandigheden zijn die dat veranderen,
dan laten wij u dat uiteraard weten.

Café De Harmonie

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

Laten we elkaar helpen!
Het zijn bijzondere tijden met de Coronacrisis. Veel vanzelfsprekende zaken zijn
niet meer mogelijk en bijna alle activiteiten worden afgelast. Laten we als dorpsgenoten proberen samen deze tijd zo goed als mogelijk door te komen en elkaar
te helpen waar mogelijk.

Heeft u hulp nodig?
U hoort bij de kwetsbare groep dorpsbewoners en wilt liever niet meer naar de
winkel voor uw boodschappen? Of loopt u tegen andere ongemakken en beperkingen aan welke de maatregelen van deze crisis met zich meebrengen en vindt
u het lastig om hulp in uw directe omgeving te vinden? Laat het ons weten, wij
willen ons graag inspannen om hulp voor u te vinden.

Wilt u graag helpen?
Heeft u tijd en wilt u graag uw steentje bijdragen in onze mienskip? Meldt u aan
en als het nodig is koppelen we u graag aan een dorpsgenoot welke tijdelijk wel
wat hulp kan gebruiken.

Hoe komen we met elkaar in contact?
Stuur een e-mail naar dorpsbelang@sexbierum.net
of bel/whatsapp 06 45 888 117. Wij proberen een vrijwilliger aan u te koppelen.
Ook kunt u zich via dit e-mailadres en telefoonnummer aanmelden als vrijwilliger.
Ook voor uw vragen of opmerkingen zijn we graag bereikbaar.
Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar hulp!
Dorpsbelang Sexbierum - Pietersbierum

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,-

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 26 - ZATERDAG 28 MAART

8 BOTERKOEKEN € 7,05
5 PAIN DE LUXE € 3,70
VICTORIATAARTJE € 3,60
AARDBEISCHNITT € 5,30

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 .....

Special:

SHOARMA PAKKET

6,95

WITLOF MEAT

lekkere lentevink met HOH gehakt, witlof en
rauwe ham. Een smakelijke variatie!!

Geldig
26 - 28 maart

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

elke 4e gratis!!

VLUGKLAAR:
gehakt
cordon blue

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. peper cervelaat ............. 2,59
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. slagers achterham, samen voor € 3,20

€ 7,50

MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 3,75

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: satéschijven
5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

