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UM-KRANT
Nieuws over het MFA
Op zaterdag 18 april 2020 hebben we
een grote hoeveelheid oude metalen
opgehaald in onze dorpen. Alle
gevers en vrijwilligers bedankt!

De opbrengst is nog niet bekend, dit laten we u in een later stadium nog
weten. We zullen de opgehaalde metalen eerst sorteren en op een gunstig
moment verkopen. Het lijkt nu al een succes te worden, daarom volgt er in
het najaar een vervolg op deze actie. Blijf dus vooral uw oud ijzer voor ons
opsparen!
Heeft u ons gemist maar nog wel oud ijzer voor ons?
U kunt uw oud ijzer nog tot 28 april aanbieden bij de familie Bruinsma op
Vredenoord (Latsmaleane 3).
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Het oud papier zal op zaterdag 25 april
helaas NIET WORDEN OPGEHAALD
door de jeugdclubs i.v.m de coronacrisis.
We houden u op de hoogte over
wanneer dit weer mogelijk is.

ACTIE

€1,-

Beste dorpsgenoten,
Hierbij nodigen wij u uit om vanuit thuis de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog en alle andere
oorlogen te herdenken. Deze herdenking zal plaatsvinden op maandag 4 mei aanstaande.
Het thema van de herdenking dit jaar is: Vrijheid geef je door! Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet
vanzelfsprekend.
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar
roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag
halfstok te hangen.
19.58 uur

Taptoe
Op verschillende plaatsen in onze dorpen zal door enkele inwoners de taptoe
gespeelt worden.

20.00 uur

Twee minuten stilte.
Zingen van het Wilhelmus (couplet 1).

De kranslegging zal dit jaar in stilte (zonder publiek) plaatsvinden.
Kom niet naar de muzikanten toe maar ervaar dit van afstand en herdenk thuis.
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
PCBS De Skeakel

Vanaf heden
Verkrijgbaar langs de doorgaande
weg in Oosterbierum

Haerdawei (Haerda State)

Verse aardbeien
Verse eieren
Aardappels
Uien
En andere streekproducten

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
Even wat Fleur
is deze
moeilijke tijd!
GEBRUIKT WITGOED
METbijGARANTIE
Doorlopende
plantenmarkt
PAND 28
Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
met veilingverse perk planten.
Wij voeren desgewenst uw oude machine
kosteloos af!

U bent van harte welkom in
DHL SERVICEPUNT
onze nieuwe
werkplaats
Halen en
versturen van uw pakket
voor professioneel fietsherstel.
ISDé
UWfietsenmaker
FIETS KLAARvan
VOOR
DE WINTER?
de Umgeving!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Gratis haalUwenfietsbreng
service.
wordt geheel
nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Wij bedanken alDit
onze
allesklanten
voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
voor het steunen
in deze tijd
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voorkopen
een afspraak
u bellendorp.
06 135 513 20
door het massaal
inkunt
eigen
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

Beste dorpsgenoten,
De maatregelen rondom COVID-19 maken dat we 75 jaar vrijheid niet in elkaars bijzijn kunnen vieren.
Extra speciaal zou het dit jaar worden met vele activiteiten die er zouden worden georganiseerd in
onze dorpen. Deze zullen we misschien later nog eens door laten gaan. We houden u op de hoogte.
Toch hebben we iets bedacht om de vrijheid op 5 mei wel een beetje te vieren in onze dorpen.
We roepen de jeugd van onze dorpen op, om mee te doen aan een STOEPKRIJTWEDSTRIJD.
Maak een mooi kunstwerk bij je eigen huis op de stoep of op straat en fleur onze dorpen helemaal op.
Kom een doosje stoepkrijt ophalen, op 4 of 5 mei, bij één van de onderstaande adressen en schrijf je
naam op de lijst zodat we weten dat je meedoet.
Kampen 23
Adelenstrjitte 35
Van Haersoltestrjitte 19
Hottingabur 34
Terp 5
Tsjerkepaed 13
Vanaf 15.00 uur vliegt er een drone over om alle creaties in beeld te brengen.
De mooiste creaties belonen we met een leuk prijsje. Deze bezorgen we dan op een later tijdstip bij
jou thuis.
Hangt u allen de vlag de gehele dag in top?
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum
Toneelvereniging Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
Werkgroep Kerk en Israël PKN-gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Drumfanfare Concordia
Ondernemingsvereniging Sexbierum-Pietersbierum
It Waed
PCBS De Skeakel

a.s. maandag 27 april, Koningsdag, zijn wij de gehele dag gesloten!

Mededelingen voor de UM-Krant kunnen tot maandag 27 april,
19.00 uur worden aangeleverd

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

Beste dorpsgenoten,
I.v.m. de maatregelen rondom COVID-19, zullen er dit jaar geen festiviteiten plaats
vinden op Koningsdag zoals u jaarlijks van ons gewend bent. Laten we deze dag wel
feestelijk maken door de vlag uit te hangen. En misschien heeft u nog wel wat oranje
versieringen op zolder liggen om het dorp deze dag oranje te laten kleuren.
Corona maakt van Koningsdag dit jaar Woningsdag! In Sexbierum-Pietersbierum
kunnen we er een feestelijke dag van maken. De Koninklijke Bond van Oranje
Verenigingen heeft het volgende alternatieve programma samengesteld:
9.45
10.00
10.10
12.00

16.00

Luiden de klokken door het hele land.
Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingen of
spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk
Concertgebouworkest.
Een speciaal NOS-programma met een terugblik op
voorgaande Koningsdagen.
De digitale kleedjesmarkt, een vrijmarkt op
internet (www.oranjebond.nl). Kinderen zijn van harte
uitgenodigd om een digitale brief aan de koning te sturen,
waarin ze naast een felicitatie ook vertellen wat de
coronacrisis met hen doet. De brieven worden gebundeld en
's middags aan de koning aangeboden.
Een thuistoost. Iedereen heft het glas op de koning, die 53
jaar wordt.

Versierd, zingt, toost, etc. u ook met ons mee?
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

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

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

Wy krigen it fertrietlike berjocht
dat op 16 april ús leave buorfrou

Wike Swart
ferstoarn is
Wy winskje buorman Auke en harren bern en bernsbern
in soad sterkte ta mei dit ferlies
Buertferiening Tsjerk Hiddesstrjitte

In het gehele land luiden op woensdagavond
van 19:00 tot 19:15 de “Klokken van Hoop”
Zo ook de klok van de Sixtuskerk in Sexbierum.
Voortaan zal de kerk op woensdagavond van 19:00 - 20:00 uur
toegankelijk zijn, voor een ieder die hier behoefte aan heeft.
Er is ook gelegenheid om een kaarsje te branden.
In de voorkerk staan bakken voor de Voedselbank,
waarin producten kunnen worden gedoneerd.
Voel u welkom.
De Kerkenraad
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.

Openingstijden vanaf donderdag
23 april alleen voor het afhalen
Donderdag 16:00 - 20:00 uur
Vrijdag		
11:30 – 20:00 uur		
Zaterdag
11:30 – 20:00 uur
Zondag		
16:00 – 20:00 uur
Maandag		
16:00 – 20:00 uur
Het gehele assortiment is weer
in de snackbar verkrijgbaar

LITER ASPERGESOEP

5,00

KONINGSPLATE

14,50

met gehaktballetjes
Aanbieding:

SCHNITZEL “DE HARMONIE”

met geb. aardappelen of friet en salade

Plateservice en patat en snacks
uit de snackbar
uitsluitend telefonisch bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

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 23 - ZATERDAG 25 APRIL

4 ORANJE SOEZEN € 5,95
4 ORANJE TOMPOUCEN € 5,50
4 ORANJE GLACÉ’S € 4,50
ROND KRONINGSDAG
ORANJEKOEK € 4,95
MAANDAG 27 APRIL, KONINGSDAG,
ZIJN WIJ GESLOTEN

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 .....

6,95

Special:

Geldig
23 - 25 april

VARKENS FILETLAPPEN
gemarineerd of naturel

FRYSK KIP PAKKETJE

500 gram € 6,95

100 gram € 1,69

MAALTIJD V/D WEEK:

malse kipfilets verpakt in lekker ontbijtspek
en rauwe ham. Beetje op z’n Frans gekruid

VLUGKLAAR:
tex-mex burgers
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. chorizo .......................... 1,95
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
VLEESWARENDUO:
100 gr. katenspek +
100 gr. schouderham, samen voor € 3,20

a.s. maandag, Koningsdag,
zijn we gesloten!

uit eigen keuken:
MACARONI goed gevuld

300 gram € 2,79

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

