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UM-KRANT
Kerkdiensten in de Sixtuskerk te Sexbierum

Vanaf a.s. zondag 14 juni, worden de kerkdiensten van de Prot. Gem.
Sexbierum-Pietersbierum weer opgestart. Tot en met 1 juli zullen deze diensten
nog niet bezocht kunnen worden, omdat er nog maar 30 personen bij elkaar
mogen komen. De diensten zijn wel te volgen via Kerkdienstgemist.nl
Dit kan op de Computer, Telefoon en Tablet. Ook zijn er nog mogelijkheden
om dit ook via TV te volgen. Op de website van de protestantse gemeente
Sexbierum-Pietersbierum vindt u hier uitgebreide informatie over.
www.pknsexbierumpietersbierum.nl
Woensdagavond 10 juni, wordt er een testopname gemaakt, tijdens het openstellen van de kerk van 19:00 tot 20:00. Deze opname kunt u gebruiken om te
testen of het lukt om de uitzendingen te volgen. De opname blijft ook
beschikbaar zodat u ook op een later tijdstip dit kunt gebruiken om te testen.
Voor vragen zijn woensdagavond Jouke Kloosterman (tel: 06-16043086),
Janke Goodijk (06-23952751), Liza Zijlstra (06-19826604)
en Douwina Duin (tel: 06-12316860).

ACTIE

Beste dorpsgenoten,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum zal vanaf
1 september het ophalen van het donateursgeld en het overhandigen van de
donateurskaarten hervatten.
Het is ook mogelijk om het donateursbedrag van €5,00 nu al aan ons over te maken op
rekeningnummer NL24 RABO 0325 5011 65 t.n.v. Stichting Oranje Nationaal o.v.v. uw adres.
Na ontvangst hiervan zullen wij de donateurskaart bij u door de brievenbus doen.
Nieuwe donateurs vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden bij onze penningmeester Sicco
Volbeda door middel van het sturen van een e-mail naar:
penningmeester.oranjenationaal@gmail.com.
Tot 18 jaar mag er op het donateurschap van de ouders, onze evenementen bezocht
worden.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

Straatkaatsen Sexbierum Pietersbierum 2020
Beste straatkaatsers,
Helaas kan ook dit jaarlijkse evenement geen doorgang vinden.
Alle vergunningsplichtige evenementen zijn tot 1 september niet
toegestaan ivm het corona- virus.
Uiteraard streven wij er naar om volgend jaar dit straatkaats evenement
wederom te organiseren en reken weer op veel deelname.
Tevens hopen dat we dan ook weer op onze trouwe sponsoren mogen
rekenen voor het mogelijk maken van dit mooie evenement!
De Commissie: Freek, Eedse, Hans, Sita, Jelly en Heerco

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant

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
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pietersbierum bestaat sinds

-

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

Beste lezer van de UM-Krant,
Door leveringsproblemen met de zwarte inkt voor het afdrukken van de UM-Krant,
is deze de laatste paar weken in een afwijkende kleur gedrukt.
Gelukkig hebben we deze week van de firma Ricoh bericht gekregen dat binnen
afzienbare tijd de zwarte inkt weer leverbaar is.
Ik hoop dan ook dat we vanaf volgende week weer de UM-Krant in de vertrouwde
zwarte kleur kunnen drukken. Dit komt de leesbaarheid ten goede!
Met vriendelijke groet,
Leo Omlo
De Kopieerwinkel Franeker, uitgever van de UM-Krant

Marjoleins Bloemen
Deze week hebben we de Pioenrozen in de aanbieding!
2 bos voor maar € 6,- bestel ze snel want op is op
Vanaf vrijdag 3 juli begin ik volledig routes te rijden met de Bloemenbus.
Ik kom dan langs alle verschillende dorpen.
Welke dorpen, komen nog op www.marjoleinsbloemenbus.nl te staan.
Dit zijn de dagen dat ik routes gaan rijden:
Woensdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Donderdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Wilt u een boeket bestellen of iets anders, dat kan! Ik ben telefonisch
bereikbaar op: 06-83665557. U kunt bellen of een berichtje sturen op
WhatsApp, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

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

Verras je vader met het
stoere Vaderdag borrelpakket!
Bestel een stoer Vaderdag borrelpakket en verras je vader op 21 juni met
een gezellig cadeau. Dit verrassende pakket bezorgen we gratis in alle UMdorpen op zaterdagmiddag 20 juni, bij je vader of bij jou. De opbrengsten
van deze actie komen ten goede aan ons nieuwe MFA.
Wat mag je verwachten?
Het stoere borrelpakket bevat speciale hapjes
en drankjes van lokale en regionale
ondernemers en is geschikt voor 1 persoon.
Het pakket wordt met de uiterste zorg
samengesteld, volgens de geldende regels.
Wat kost het?
Het stoere Vaderdag borrelpakket kost €20,00 per persoon. Voor deze
leuke prijs, bezorgen we het pakket bij je vader of bij jou. Wil je gezellig
met je vader borrelen? Bestel dan voor meerdere personen!
Hoe werkt het?
- Vul het aanvraagformulier volledig in en lever dit uiterlijk 17 juni in bij
de Coop in Sexbierum in de speciale inlevermand óf mail de benodigde
gegevens naar: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
- Betaal het borrelpakket uiterlijk woensdag 17 juni, door het bedrag van
€20,00 p.p over te maken onder vermelding van het afleveradres op
bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v. Stichting Dorpscentrum
Sexbierum.
- Wij bezorgen het borrelpakket op zaterdagmiddag 20 juni tussen
16.00 en 18.00 uur bij je vader of bij jou (afleveradres).

Ander MFA-nieuws

In het najaar van 2020 komen we weer langs om uw oud ijzer op te halen.
Wilt u het voor ons bewaren?
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Aanvraagformulier Vaderdag borrelpakket
Naam aanvrager:
Mobiel telefoonnummer aanvrager:
Naam vader:
Afleveradres borrelpakket:
(straat, huisnummer, dorp)
Aantal personen (á €20,00):
Schrijf hier je persoonlijke boodschap voor je vader:

Lever dit formulier uiterlijk woensdag 17 juni in bij de Coop in Sexbierum in de speciale
inlevermand óf mail de benodigde gegevens naar: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
Betaal het ontbijt uiterlijk woensdag 17 juni, door het bedrag van €20,00 p.p over te maken
onder vermelding van het afleveradres op bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v.
Stichting Dorpscentrum Sexbierum

Stalling te huur voor uw caravan, camper, boot, auto etc...
voor €15,00 per vierkante meter.
Loods te huur van 5 bij 20 meter of meer.
Voor info: T. Greidanus Hoarnestreek 5 Tzummarum
0619005082 | greidanus01@gmail.com

Er zijn weer verpakte ijsjes te koop
aan de Pastorijbuorren 24 Sexbierum
bij Zijlstra#zelfbediening#zomer#ijsjes

Openingstijden:

Woensdag 10 juni		
Donderdag 11 juni
Vrijdag 12 juni		
Zaterdag 13 juni		
Zondag 14 juni		
Maandag 15 juni		
Dinsdag 16 juni 		
Woensdag 17 juni		

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

16.00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
11:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16:00 uur geopend
16.00 uur geopend

IN HET CAFETARIA:

BEREHAP INCL. SAUS

4,00

Er is weer softijs, milkshakes,
sorbets en Sundaes verkrijgbaar
IN HET CAFÉ:

PLATE
14,50
KIPSCHNITZEL HAWAÏ

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

*** Ook om mee te nemen € 13,50 ***

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

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!

GTM Accu Power Combi Deals
Maaier 41 cm met accu en lader € 395,+ heggenschaar of strimmer ter waarde van € 95,-

voor de totaal prijs van € 450,-

Maaier 46 cm + 2x accu
accu en lader € 650,+ heggenschaar of strimmer ter waarde van € 95,-

voor de totaal prijs van € 700,-

Maaier 51 cm + 2x accu en lader
lader met aandrijving € 750,+ heggenschaar of strimmer ter waarde € 95,-

voor de totaal prijs van € 800,-

Voor het medeleven tijdens zijn ziekte en overlijden van Gerben,
willen wij iedereen bedanken, voor zoveel kaarten en attenties.
Het zingen langs de straat was indrukwekkend en heeft ons veel kracht
gegeven om verder te gaan.
Gré de Vries, kinderen en kleinkinderen

NIEUW IN SEXBIERUM!!!

Bianca’s Vis
a.s. vrijdag van 11.00 tot 18.30 uur
daarna iedere dinsdag en vrijdag
bij de COOP in Sexbierum.

Ik sta voor jullie klaar in de vertrouwde kar van Jeanette’s Vis,
die ik heb overgenomen.
Met mijn jarenlange vis-ervaring ga ik nu mijn eigen vis verkopen!
Ook voor verse vis-salades en BBQ schotels.
Deze zijn op bestelling leverbaar.
Tot ziens!
Bianca | Tel. 06-292 814 62
12 juni:

NIEUWE HARING
€ 2,00 per stuk
4 voor € 7,00
6 voor € 10,00

Familiezak kibbeling € 12,00
Bianca’s Vis
Iedere dinsdag en vrijdag bij de COOP

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 11 T/M ZATERDAG 13 JUNI

8 BOTERKOEKEN € 7,55
KWARKBROOD € 2,30
4 PUDDINGBROODJES € 4,50
AARDBEIEN SCHNITT € 5,50

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. malse bieflappen .....

7,95

Special:

BOURGONDISCHE
VARKENSHAAS

een spies met varkenshaas, omwikkeld met
ontbijtspek en lekker gemarineerd

100 gram € 1,99

VLUGKLAAR:

shoarmaburgers
5 HALEN, 4 BETALEN

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friesche Coppa ............. 2,39
250 gr. Slagers leverworst ......... 1,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. runderrollade, samen voor € 3,20

Geldig
11 - 13 juni

HAASBIEFSTUKJES

de fijnste biefstuk, én van eigen slacht

4 halen, 3 betalen!

Beppe’s sudderlapjes
met jus

heerlijke gebraden sucadelapjes van
grootmoeders kwaliteit. Ambachtelijk lekker!

100 gram € 1,79

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

