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De maatregelen i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus maken dat alle activiteiten
op 3, 4 en 5 mei niet door zullen gaan. Mochten deze activiteiten (of een aangepast
programma), later dit jaar wel kunnen plaatsvinden dan zullen wij u dat t.z.t. laten
weten.
Met vriendelijke groet,
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
PCBS De Skeakel

De afsluitende Soos 55+ middag van het seizoen 2019/20 zal dit
jaar i.v.m. de corona-crisis niet meer worden gehouden!
In oktober hopen wij weer in goede gezondheid van start te mogen
gaan.
Het Bestuur Soos 55+ Sexbierum-Pietersbierum.

WINNAARS

Aan onze leden van de kaart en biljartvereniging “De Klos” Oosterbierum,
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is It Mienskar al een
aantal weken dicht, en waarschijnlijk zal dit ook nog wel even zo blijven.
Wij als bestuur hebben deze week besloten dat dit dan ook het einde is van ons biljartseizoen. Hoe het allemaal komt weten we niet!
Wij houden u/jullie via www.oosterbierum.info de Um krant op de hoogte!
Het bestuur wil iedereen een goede gezondheid toewensen, houd gepaste
afstand en misschien kunnen we een beetje om elkaar denken!
Groetnis, Sijbe Wop Houtsma, secretaris
Rust zacht

Aaltje Faber - de Jong
Wij wensen Frans, Olga en kinderen veel sterke met dit verlies.
De Dartsmieters

Beste dorpsgenoten,
I.v.m. de maatregelen rondom de uitbraak van het Coronavirus, zullen er
dit jaar geen festiviteiten plaats vinden op Koningsdag zoals u jaarlijks
van ons gewend bent. Volgend jaar hopen we er, samen met u, wel weer
een mooi feest van te kunnen maken.
Laten we deze dag wel een beetje feestelijks laten zijn door de vlag uit te
hangen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

Lieve mensen,
Per 14 maart 2020 heb ik mijn appartement in Bjirmenstate verruild voor een
aanleunwoning in Franeker. Mijn nieuwe adres is Saksenstate 3,
8801 DR Franeker. Na het corona virus is iedereen welkom om mijn nieuwe flat te
bewonderen. Langs deze weg wil ik mijn lidmaatschappen in Sexbierum opzeggen.
Vriendelijk Groet, Griet de Vries - de Poel.
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IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
Dit alles voor € 25,-

WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
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Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Afstand bewaren. 1,5 meter! Is op straat nog wel te doen. In de winkel is het wat meer
opletten maar dat lukt ook nog wel. Het valt allemaal niet mee. Maar het moet! Veel
moeilijker wordt het als je niet op bezoek kunt. Bij je ouders of bij je kinderen. Bij je man
of bij je vrouw. Bij je beste vriend of vriendin. We mijden elkaar. We moeten wel. Het
Coronavirus heeft de slag gewonnen, dat we van elkaar verwijderd zijn. Lijkt die slag te
hebben gewonnen. Want om te beginnen houden we die afstand om de verspreiding
van het virus tegen te gaan. Want we willen niet altijd op afstand van elkaar blijven.
Alsjeblieft niet! Daarom kunnen we ook zo dankbaar zijn voor al die mensen in onze
samenleving, die zich een slag in de rondte werken om het virus te bestrijden!
Op afstand van elkaar blijven moet. Hoe zwaar dat in sommige situaties ook is. Maar we
hoeven ons daar niet helemaal bij neer te leggen. We hebben al zoveel manieren
gevonden om die afstand toch zoveel als mogelijk is te overbruggen. Elkaar bellen. Een
kaartje sturen met een paar bemoedigende woorden en een hartelijke groet.
Boodschappen doen voor mensen van wie je weet, dat ze nou echt de deur niet uit
kunnen. Wat kan je familie belangrijker zijn dan ooit. Je buren. Je vriendenkring. Je kerk
of je club. Het dorp waar je woont. Vaak gaat dat denken om elkaar als vanzelf. Maar
denk ook even verder aan mensen voor wie het altijd al stil is en nu misschien wel heel
erg stil. En als U behoefte hebt aan een luisterend oor kunt U mij ook bellen! Het virus
houdt ons op afstand. Maar het brengt ons ook dichterbij. Die slag kunnen wij winnen.
Douwe Visser
Predikant protestantse gemeente Sexbierum
06 81107529

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!
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.

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

18 april 2020 - Oud ijzer inzameling voor het MFA (onder voorbehoud)

Op 18 april a.s. zamelen we in
Sexbierum en Pietersbierum oud
ijzer in. U kunt het ijzer die
zaterdagmorgen voor ons aan de
weg leggen. De opbrengst van
deze actie is voor ons nieuwe MFA.
Wat kunt u aanbieden?
Wij zijn heel blij met uw oud ijzer! Helaas kunnen wij geen witgoed
meenemen, u kunt dus geen koelkasten, vriezers, wasmachines etc.
aanbieden.
Hoe kunt u oud ijzer aanbieden?
Binnen de bebouwde kom van Sexbierum/Pietersbierum kunt u uw oud
ijzer aan de weg leggen, we starten om 9.00 uur.
Woont u buiten de kom of in een naburig dorp, dan kunt u op 18 april
uw oud ijzer aanbieden bij de familie Bruinsma op Vredenoord
(Latsmaleane 3).
Heeft u een grote partij oud ijzer, dan halen wij deze graag bij u op. Bel
dan even met Jan Bruinsma, tel. 06-5392 3374 of Hanna Bruinsma,
tel. 06-8301 7402.
Voorbehoud
Deze actie is onder voorbehoud, in verband met de Rijksmaatregelen
aangaande het coronavirus. In de UM-krant voorafgaand aan 18 april,
vermelden wij definitief of de inzameling doorgang kan vinden.

P.S. Afgelopen weekend is er aan veel keukentafels in onze dorpen
gewerkt voor het MFA. Dit thuiswerk heeft meer dan €2.000,opgeleverd. Dank aan alle helpende handen!
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Vanaf donderdag 2 april
alleen geopend voor afhalen
		
		
		
		

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16:00 - 20:00
11:30 – 20:00 			
11:30 – 20:00
16:00 – 20:00

Voor de snackbar hebben we
een beperkte keuze namelijk:
Patat
Frikandel ( ook speciaal of met broodje)
Kroket ( ook met broodje)
Loempia
Kaassouffle
Halve kip
Berenhap
Broodje hamburger speciaal

Plate service

Schnitzel		
Cordon bleu		
Shoarma		
Halve kip 		
Gehaktbal		
Liter Snert 		

€ 14.50
€ 14.50
€ 14.50
€ 13.50
€ 12.50
€ 5.00

Plate service met gebakken aardappelen/friet,
Salade, mayonaise en gratis nagerecht.

U kunt uitsluitend telefonisch bestellen !!
0517-591476

Café De Harmonie

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

ZWARTMACHINES.NL
De lente begint ondanks
ondanks alles!
Daarom in de aanbieding:

GTM loop maaiers vanaf € 299,John Deere loopmaaiers 43 cm vario aandrijving 15% korting
47 cm vario aandrijving 15% korting
John deere zitmaaier X126 van € 3630,- nu € 3299,Diverse accumachines 20% korting
Kubota mini tractor B6000 € 2795,Maairobots vanaf € 999,-

In de verhuur :
Verticuteermachine
Tuinfrees
Houtklover
Accu kettingzaag
Onkruidborstelmachine

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 2 - ZATERDAG 4 APRIL

10 GEVULDE KOEKEN € 8,80
4 PUDDINGBROODJES € 4,50
SUIKERBROOD € 2,10
AARDBEIENSLOF € 5,40

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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
2 - 4 april

Wij nemen de corona maatregelen ook zeer serieus.
Nog vaker wassen wij onze handen en gereedschappen en vermijden we
handcontact. We willen u vragen zo veel mogelijk met pin te betalen.
In de winkel graag maximaal 3 klanten. Mocht u niet langs willen of kunnen
komen, dan kunt u uw bestelling telefonisch, via de webshop of via de mail
doorgeven. We bezorgen dan in overleg met u. (Vanaf € 15.00 is bezorgen
gratis in en om Sexbierum)
				
T. 0517-591254 | W. slagerijhiemstra.nl | M. info@slagerijhiemstra.nl
7,95
500 gr. varkenspoulet ................ 2,25
500 gr. lendelappen ..................

Special:

WITLOF MEAT

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

elke 4e gratis!!

VLUGKLAAR:
shoarma burgers
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 € 3,20

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 € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

