Wekelijkse huis aan huiskrant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl

Pinkster Puzzel Tocht
Met elkaar , op afstand , Pinksteren vieren !
Dat gaan wij doen door middel van een Puzzeltocht. Het is een wandeling door
ons dorp die je op je eigen tijd kunt maken in het Pinkster weekend (30,31 mei of
1 juni). Langs de route kom je 13 letters tegen, die met elkaar een zin vormen.
Deze puzzel tocht kun je vinden in het midden van de Um krant, haal deze eruit
en doe mee. Ook is deze te downloaden op de website van onze kerk:
https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/ of te vinden via facebook.
Gaan jullie de uitdaging aan ? Doe mee als gezin, echtpaar of alleen !
Denk om de afstand van 1,5 meter en veel plezier 
Groetjes Dirk Jan, Annechien, Pien en Sita

LET OP ATTENTIE AUB
Oosterbierum –Kloosterlidum
LEGE FLESSENACTIE OP DONDERDAG 18 JUNI
MEER INFO VOLGT, SPAREN KAN BEGINNEN

Vanaf deze week verpakte ijsjes te koop
aan de Pastorijbuorren 24 Sexbierum
bij Zijlstra#zelfbediening#zomer#ijsjes

wk 22 | 27 mei 2020
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2 juni 2020 zijn onze ouders

Sexbierum

Simon Nauta
en
Tietje Nauta-Leemburg
65 jaar getrouwd!
Langs deze weg willen wij hen van harte feliciteren
en een hele fijne dag toewensen
		

Veel liefs van de kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Beste doarpsgenoaten en UM Krante lêzers,
Oandien wienen wy mei it ferstjerren fan myn leave Wike,
ús leave mem en beppe.
Mar ek ferbjûstere troch it tige great aantal kaerten, blommen, attinsjes
en meilibben tidens har sykte en it ferstjerren op 16 april.
“Net te leauwen” soe se sels sein ha!
Jimme meilibjen hat ús allegearre goed dien en folle krêft joun
om fierder te gean.
Groetnis fan: Auke J. Swart, bêrn en pake en beppe sizzers!
Per 15 mei ben ik verhuisd naar Nij Bethanië
Meer dan 60 jaar heb ik met veel plezier gewoond
op de E. Sijbesmastrjitte 24 in Tzummarum.
Nu hoop ik nog op een fijne tijd in Nij Bethanië.
		
Rinse M. Kamstra
		
Nij Bethanië 1
		Kamer 12
		
8851 EJ Tzummarum
		0518-481294

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!

VeilingverseRuime
perk keuze
en vaste planten
GEBRUIKT WITGOED
MET GARANTIE
Tuinartikelen
en tuin gereedschappen

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren
desgewenst
uw oude machine
Mondkapjes
uitwasbaar
kosteloos
af! € 6,95 per stuk
en in diverse leuke
designs

DHL SERVICEPUNT

Halen
en versturen
uwharte
pakket
Voor fiets reparatie
heten
wij uvan
van
welkom in onze werkplaats
IS UW
KLAAR
VOOR
WINTER?
metFIETS
ingang
aan de
Nije DE
Buorren.

VERZORGEN DEAktie
WINTERBEURT!
Aktie WIJ
Aktie
Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Uw fiets weer 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 voor
slechts
€ 25,Eventuele
reparaties
altijd in overleg met de klant.

Eventuele reparaties altijd
in overleg
metbrengservice
de klant. in de UM-dorpen.
Gratis
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 of
06langskomen
135 513 20in de winkel.
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

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Sexbierum-Pietersbierum
zoekt een

Uitvaartverzorger m/v
Onze uitvaartverzorger is verantwoordelijk voor het op waardige wijze
verzorgen van uitvaarten van leden en niet-leden waarbij geen winstoogmerk
wordt nagestreefd.
Naast onze 1e uitvaartverzorger, zijn wij op zoek naar een 2e uitvaartverzorger,
welke in de toekomst de taken van de 1e verzorger over zal nemen.
De functie
Als uitvaartverzorger neem je, vanaf het moment van overlijden, de regie over
alles wat er rondom de uitvaart moet gebeuren. Je inventariseert de wensen
en behoeften van de nabestaanden en geeft de uitvaart vorm op basis van
deze wensen.
Je bent verantwoordelijk voor de uitvaart van A tot Z en onderhoudt alle
contacten met de nabestaanden. Je voert alle denkbare werkzaamheden uit,
zoals het verzorgen van de overledene, het evt. laten vervoeren van de
overledene, het bestellen van bloemen, kist en rouwdrukwerk. Je reserveert
de kerk en/of het crematorium en onderhoudt contacten met leveranciers en
instanties en op de dag van de uitvaart leid je de plechtigheid. Je werkt nauw
samen met collega's in de keten van uitvaart. Na afloop van de uitvaart
verzorg je waar nodig nazorg en handel je de uitvaart administratief af.
Benodigde competenties
- Sociale vaardigheden:
o inlevings- en empathisch vermogen
o klantgericht
o stressbestendig
o nauwkeurig en zeer gedisciplineerd
- Representatief
- Organisatietalent
- Communicatief

Functie-eisen
- 24/7 beschikbaar en bereikbaar
- HBO werk- en denkniveau
- Fries kunnen spreken
- Afgeronde opleiding tot uitvaartverzorger is een pré
- Bereidheid tot het volgen van een opleiding
- Woonachtig in Sexbierum of Pietersbierum is een pré
Onze vereniging

-

Afgeronde opleiding tot uitvaartverzorger is een pré
Bereidheid tot het volgen van een opleiding
Woonachtig in Sexbierum of Pietersbierum is een pré

Onze vereniging
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pietersbierum bestaat sinds
1878 en is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging heeft meer
dan 1200 leden en beschikt over ongeveer 20 vrijwilligers/medewerkers
(uitvaartverzorger, bestuursleden, verzorgsters, dragers). De vereniging hecht
waarde aan een persoonlijke benadering en het centraal stellen van (de
wensen van) de nabestaanden. Om de kwaliteit van alle werkzaamheden te
waarborgen, wordt nabestaanden gevraagd een beoordeling van de uitvaart
te geven middels een vragenlijst. Daarnaast vindt jaarlijks een
functioneringsgesprek met de uitvaartverzorger plaats.
Meer informatie over de vereniging vind je op onze website:
www.uitvaartvereniging-delaatsteeer-sexbierum-pietersbierum.nl
Solliciteren
Voor inlichtingen kun je bellen met:
de 1e uitvaartleider:
dhr. Henk Smits - 06 119 224 24
de bestuursvoorzitter: dhr. Hiele Nammensma - 06 301 067 11.
Je motivatiebrief met cv kun je tot uiterlijk 15 juni 2020 sturen naar:
de secretaris:
mevr. Tiny Plat - dleer1878@gmail.com

18 maaie 1965 hawwe wy “de lapen gearsmiten”
En dus wiene wy 18 maaie 2020 55 jier troud!
Wol in dei om te fieren!
Mar lykas safolle minsken siet ek ús it Koroanafirus dwers.
Sadwaande hiene wy it beslút nommen: “Neat sizze, wat stiller wat better.”
Mar dat betearde oars! De tsjerke hie ús en ús jubileum net fergetten.
Minsken wat in kaarten, blommen en wat lekkers, fol mei goede winsken
waard ús diel!
Wy hawwe fan’e weromstuit doe sels mar in itentsje besteld foar 2 pers.
dat by ús op’e stoepe setten waard en dat makke it ta in kompleet feest.
Troch jimme is ús 55 jierrige trouwdei dochs in dei wurden om nea wer
te ferjitten.
Tankewol leave minsken, dat neame wy yn Fryslân dus MIENSKIP !
Jan en Gryt Vonk - Boersma

Openingstijden alleen voor het afhalen

Maandag 25 en dinsdag 26 mei gesloten
Woensdag 27 mei		
16.00 - 20.00 uur
Donderdag 28 mei
11.30 - 20:00 uur
Vrijdag 29 mei		
11:30 - 20:00 uur		
Zaterdag 30 mei		
11:30 - 20:00 uur
1e Pinksterdag 31 mei
16:00 - 20:00 uur
2e Pinksterdag 1 juni
vanaf 12.00 uur geopend
Dinsdag 2 juni		
vanaf 16.00 uur geopend
		
Woensdag 3 juni		
vanaf 16.00 uur geopend

BROODJE HAMBURGER 3,50
SPECIAAL
MOSTERDSOEP PER LITER 5,00

met gehaktballetjes en spek

Er is weer softijs, milkshakes,
sorbets en Sundaes verkrijgbaar

SCHNITZEL
“DE HARMONIE”

14,50

met geb. aardappelen of friet en salade
MET GRATIS TOETJE!

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

Café De Harmonie

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

Pinkster Puzzeltocht 2020 (30 mei t/m 1 juni)
Zoek op deze route de 13 letters
en maak hiervan een zin.
Start: Terebint (Tjerkepaed 7)
Einde: Terskflier Tjerke
(Tsjerk Hiddesstrjitte 27)
Tip: neem een ✎mee
Route: ca. 3,5 km

< Terskflier Tjerke
< Terebint

Adelenstrjitte >

Terp >

< Alde Buorren
< De Tjerke-Ekers

< Walburgastrjitte

< Spoardyk
< Skippersdykje

Stasjonswei >

< De Ûntsluting

Leane >
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OPLOSSING:.........................................................................
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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

KLeurplaat

Wij mogen mits 1 1/2 meter uit elkaar weer naar het breicafé!
4 juni van 14.30 tot 16.30 breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum.
18 juni van 14.30 tot 16.30 breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum.

ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
Biedt uw overtollige spullen goedkoop aan
met een advertentie in de UM-Krant!
info@um-krant.nl
De tarieven voor particulieren, verenigingen, kerken,
stichtingen e.d. zijn de kosten ONGEKEND LAAG!

het tarief bedraagt slechts
€ 5,00 per zesde pagina
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.
Vraag naar de mogelijkheden!

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!

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 28 T/M ZATERDAG 30 MEI

10 GEVULDE KOEKEN € 9,45
6 WITTE BROODJES € 2,70
SUIKERBROOD € 2,15
VICTORIA TAARTJE € 3,70
AARDBEIENSLOF € 5,50
PINKSTERMAANDAG 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

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

Geldig
28 - 30 mei

Wij hebben alles in huis
voor een heerlijke BBQ!

Haal de BBQ bestellijst in de winkel,
of van internet: www.slagerijhiemstra.nl
of bestel online!
Pinkstermaandag zijn we gesloten!
500 gr. gemarineerd satévlees ...

5,95

500 gr. kip drumsticks
naturel of gekruid ...........

2,95

Special:

BOEREN-VARKENSFILET
varkensfilet, gevuld met ontbijtspek en kaas,
gekruid met rozemarijn en zeezout

100 gram € 1,69

VLUGKLAAR:
bretonse schijven
5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. runder rookvlees ............ 2,99
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. varkensrollade +
100 gr. schouderham, samen voor € 3,20

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje

100 gram € 1,99
MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte

LASAGNE

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:
dinsdag:
750 gr. magere varkenslappen € 5,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

