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UM-KRANT

Heel hartelijk dank voor de felicitaties en lieve woorden in verband met ons
45-jarig huwelijk op 25 april. Hartverwarmend in deze bijzondere tijd, al die
telefoontjes, kaarten, bloemen, planten en andere attenties, die we hebben
ontvangen. Een warme groet aan jullie allen en: ‘Houd moed, heb lief’.
Jan en Anneke van der Meulen, Sexbierum

KOM VOETBALLEN

BIJ AVC!
Ga voor meer informatie naar avcsexbierum.nl

ACTIE

Beste (ouders van) kaatsers,
Vanaf dinsdag 12 mei gaan we los!

Kinderen tot 12 jaar:
Elke dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
Eventueel van 17.15-18.15 uur (optioneel bij veel
opgave)
Kinderen van 12 tot 18 jaar:
Elke woensdag van 17.15 – 18.15 uur
Ben je geen lid van de kaatsvereniging maar lijkt het je leuk
om mee te kaatsen?
Geef je dan ook op! Je hoeft geen lid te zijn.
De kosten voor de trainingen zijn €15,- voor 10 lessen.
Geef je op via: penningmeester@detwadoarpendios.nl
Vermeld daarin: naam, leeftijd en 06-nummer van de ouder.
Bij aanmelding ontvangt de ouder nog een mail met
aanvullende informatie.
Met sportieve
groetjes, Bestuur
Kaatsvereniging de
Twa
Doarpen/D.I.O.S

blijf thuis als je verkouden of
grieperig bent

kom in je sportkleding,
kleedkamers en douches zijn
gesloten

laat tijdig weten dat
je deelneemt aan de
sportactiviteit

volg altijd de aanwijzingen op
van de organisatie

kom enkel naar de locatie
wanneer er voor jou een
sportactiviteit gepland staat

ben je tussen de 13 en 18
jaar? Houd dan te allen tijde
1,5 meter afstand, ook tijdens
het sporten

reis bij voorkeur alleen èn op
eigen gelegenheid

gebruik zoveel mogelijk je
eigen materialen. Reinig
gedeelde materialen direct na
gebruik

max 10 minuten voor aanvang
aanwezig. Verlaat direct na de
sportactiviteit de locatie

neem je eigen bidon
gevuld mee

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 dezeMET
moeilijke
tijd!
GEBRUIKT
WITGOED
GARANTIE

Gratis bezorgen
en aansluiten
in de UM-dorpen
Doorlopende
plantenmarkt
Wij voeren desgewenst
bij PANDuw
28oude machine
kosteloos af!

met veilingverse perk planten.
DHL
SERVICEPUNT
Ook het juiste
adres
voor al uw
Halen en versturen van uw pakket
tuingereedshap en tuinartikelen!
IS UW FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
U bent van
harte welkom in
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst,
gesmeerd en behandeld
onze nieuwe
werkplaats
met een vuilafstotend middel.
Dit allesfietsherstel.
voor € 25,voor professioneel
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Dé fietsenmaker
de Umgeving!
Gratis haal-van
en brengservice
in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Gratis haal en
breng service.
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

Burg. Dukerstraat 2
8855 CZ Sexbierum

is per direct op zoek naar:

Doorzetters voor Frysk-Witlof
te Sexbierum
Wil jij graag meewerken aan het verwerken van witlof.
Meldt je dan nu aan als vakantiekracht/zaterdaghulp.
De werkzaamheden betreffen:
Het zetten van witlof pennen en het oogsten van witlof.
Wat vragen wij van jou?
Jij bent tussen de 15 en 20 jaar, flexibel, je bent
beschikbaar in de vakanties en op zaterdagen.
Wat wij jou bieden?
Een aantrekkelijk uurtarief, een leuke werksfeer. Eigen
beschikbaarheid d.m.v. jaarplanning doorgeven.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met mevr. Bianca Leistra Nauta.
Bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 15:00 uur.
Tel: 0517-592772 / 06-54373632
E-mail: bianca@frysk-witlof.nl
Website: www.frysk-witlof.nl

Snackbar "de Lantaarn"
Patat

Patat
Grote Patat
Patat Shoarma incl.saus

Snacks

Frikandel/Kroket
Frikandel speciaal
Goulash/Saté kroket
Kaassoufflé
Ham kaassoufflé
Kipcorn
Nasi/Bamischijf
Shoarmarol
Dolle Mina
Mexicano
Hamburger
Hete Donder
Kipschnitzel
Braadworst
Slaatje
Loempia
Gehaktbal
Bittergarnituur
Berehap
Saté
Halve kip

€
€
€

2,10
3,50
11,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,60
2,20
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
2,20
2,10
2,10
2,10
2,10
3,00
3,50
2,50
3,75
3,75
4,00
4,25

€
€

4,50
5,00

Italiaanse bol/Pistolet

Gezond
Warm vlees
Pizza
Jellyburger

(2 hamburgers,ei,spek,

€
€
€
€

5,95
6,95
6,95
7,95

Sauzen
Mayonaise/Curry/Ketchup
1/2 beker
beker
Pindasaus/Oolog/Speciaal/
Joppie/Knoflook
1/2 beker
beker

€
€
€

0,50
0,85
1,25

€
€
€

0,75
1,30
1,60

Kaas
Ham
Ei
Rollade
Warm Vlees
Gezond

€
€
€
€
€
€

2,20
2,20
2,20
2,50
4,00
4,00

Kroket
Frikandel
Kipschnitzel
Hamburger
Hamburger Speciaal
Joppie Burger
Shoarma

€
€
€
€
€
€
€

2,30
2,30
3,00
2,50
3,75
3,75
7,50

€
€
€
€
€
€

10,50
11,50
13,50
13,50
15,50
16,50

€
€
€

2,00
2,50
2,75

Broodjes

Plates
Plate Bal
Plate Halve Kip
Plate Kapsalon
Plate Schnitsel
Plate Ribroast
Plate Spare ribs

ananas,ui en tomaat)

Cola/7-up/Cassis/Fanta/
Rivella/Spa Blauw/
Chocomel/Fristi/AA Drink
Heineken Bier
Red Bull

Openingstijden vanaf donderdag
7 mei, alleen voor het afhalen
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

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

Het gehele assortiment is weer
in de snackbar verkrijgbaar

LITER TOMATENSOEP 4,50
BROODJE WARM VLEES 3,00
MET SAUS

PATAT SHOARMA

12,50

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

Café De Harmonie

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

Verras je moeder op 10 mei met een
“Boeren Moederdag-ontbijt”
Bestel een Moederdag-ontbijt en zet je moeder op een verrassende manier in
het zonnetje. Dit unieke Boeren Moederdag-ontbijt wordt gratis bij je moeder
bezorgd, in alle UM-dorpen. De opbrengsten van deze actie komen ten goede
aan ons nieuwe MFA.
Wat mag je verwachten?
Het Boeren Moederdag-ontbijt is een heerlijk en
compleet ontbijt voor 1 persoon. Samengesteld
met ontbijtproducten van lokale ondernemers en
met de uiterste zorg bereid. Uiteraard nemen we
hierbij de geldende hygiëne-/corona-eisen in acht.
Wat kost het?
Het Moederdag-ontbijt kost €12,50 per persoon. Voor deze leuke prijs, wordt
je moeder aan de deur verrast met een heerlijk compleet ontbijt. Voor
meerdere personen bestellen kan ook, zodat je samen met je moeder kunt
ontbijten!
Hoe werkt het?
- Vul het aanvraagformulier volledig in en lever dit uiterlijk 6 mei in bij de
Coop in Sexbierum in de speciale inlevermand óf mail de benodigde
gegevens naar: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
- Betaal het ontbijt uiterlijk woensdag 6 mei, door het bedrag van
€12,50 p.p over te maken onder vermelding van het afleveradres op
bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v. Stichting Dorpscentrum
Sexbierum.
- Wij bezorgen het ontbijt op zondagochtend 10 mei tussen 8.00 en
9.30 uur bij je moeder (afleveradres).
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Aanvraagformulier Boeren Moederdag-ontbijt
Naam aanvrager:
Mobiel telefoonnummer aanvrager:
Naam moeder:
Afleveradres ontbijt:
(straat, huisnummer, dorp)
Aantal personen (á €12,50):
Persoonlijke boodschap voor moeder:

Lever dit formulier uiterlijk woensdag 6 mei in bij de Coop in Sexbierum in de speciale
inlevermand óf mail de benodigde gegevens naar: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
Betaal het ontbijt uiterlijk woensdag 6 mei, door het bedrag van €12,50 p.p over te maken
onder vermelding van het afleveradres op bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v.
Stichting Dorpscentrum Sexbierum

Deze knappe jongen
wordt vrijdag 8 mei

60 jaar!
Peter gefeliciteerd!
Liefs, Wietske,
kinderen en kleinkinderen
Stasjonswei 7 Sexbierum

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

Openstelling Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
De Sint Joris Tsjerke in Oosterbierum is voortaan elke woensdagavond
van 19.00 – 20.00 uur open voor het aansteken van een kaarsje, stilte, aandacht
en gebed. Vanaf 19.00 luiden de klokken voor hoop en troost in de coronacrisis. Er is in de kerk ruimte gemaakt om voldoende afstand van elkaar te kunnen
bewaren. U bent van harte welkom, ook om iets mee te nemen voor de
voedselbank.
De videokerkdiensten van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum
zijn beschikbaar op www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl.
Hartelijke groet van de kerkenraad van de PG Oosterbierum-Wijnaldum

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 7 T/M 9 MEI

10 PENCE’S € 8,80
10 MINI CROISSANTS € 3,15
6 WITTE BROODJES € 2,50
MOEDERDAGSCHNITT € 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

Ter kennisgeving:
30 april is onverwachts overleden

A.N. Wiarda
Maandag is ze in besloten kring gecremeerd

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
5,95
Moederdag rollade, per kilo ....... 7,95
gebraden kippenbouten, 4 voor ..

Special:

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 1,99

BAK-BACON

VOOR DE BBQ:

heerlijke mix van varkensvleesreepjes, bacon,
paprika en ui. Even kort roerbakken!

100 gram € 1,49

VLUGKLAAR:

Geldig
7 - 9 mei

KIPSATÉ
5 stokjes halen, 4 betalen!!

speciaal voor moederdag

lady-steaks

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. runder rookvlees ............ 2,99
250 gr. grillworst naturel ........... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden beenham, samen voor € 3,20

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

