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UM-KRANT
Afsluiting N384 (Tzummarum) en Veiligheid Mûntsewei
Beste inwoners van Oosterbierum,

Om naar Franeker te rijden maken velen van ons gebruik van de Mûntsewei of de
doorgaande weg over Tzummarum naar Franeker (de N384). Nu de N384 is afgesloten is er meer verkeersdruk op der Mûntsewei.
De gemeente vraagt ons echter de Mûntsewei te mijden en gebruik te maken van de
omleiding via Sexbierum. Dorpsbelang steunt dat verzoek.
Door tijdelijk om te rijden via Sexbierum zorgen we er voor dat de bermen van de
Mûntsewei minder worden kapotgereden en onze jongeren daardoor veiliger naar
hun school in Franeker kunnen fietsen. Ook besparen we onze dorpsgenoten aan
de Mûntsewei zo veel overlast.
De Mûntsewei wordt echter niet alleen door inwoners van Oosterbierum gebruikt.
Ook vrachtverkeer en inwoners van ons buurdorp Tzummarum maken nog veelvuldig gebruik van het smalle weggetje.
Dorpsbelang vraagt de gemeente daarom een bord te plaatsen dat de weg voor
doorgaand verkeer is afgesloten en alleen gebruikt mag worden door fietsers en
bestemmingsverkeer.
Ook vraagt Dorpsbelang de gemeente haar verantwoordelijkheid als beheerder van
de Mûntsewei te nemen en met spoed de gaten langs de weg te herstellen om zo
de veiligheid onze schoolgaande jeugd te vergroten.
Vragen:
gemeente Waadhoeke: 0517-380380
Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum: 06-29 054 024 (Paul de Cock)
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Dit €alles
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Beste dorpsgenoten,
De huidige situatie rondom Corona maakt dat Stichting Oranje Nationaal SexbierumPietersbierum het donateursgeld nog steeds niet bij u op kan halen en de donateurskaart
aan u te kunnen overhandigen.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en zodra het weer kan, zullen wij u dit laten
weten.
Er is nog wel een mogelijkheid ….
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.
Velen van u hebben dit al gedaan, waarvoor dank!
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

Beste mensen,
Wij zijn super dankbaar; na een darmkankeroperatie is Auke weer genezen
verklaard!
Blij verrast zijn we door alle goede wensen en medeleven, de kaarten, telefoontjes,
bezoekjes, het aanbieden van hulp, jullie gebeden voor ons, bloemen, fruit
en andere cadeaus, teveel om op te noemen.
Heel erg bedankt, het was geweldig!
Met een hartelijke groet, Auke en Rennie Zijlstra

Het BREICAFÉ gaat weer van start op donderdag 3 september
van 14.30 tot 16.30 uur in Café De Harmonie te Sexbierum!
Ook op 1,5 meter is het gezellig handwerken met elkaar.
Lijkt het je leuk? Kom ook eens langs! Iedere 1e en 3e donderdag van de maand

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,-

Ben jij de moeite waard ?!
Dit is het thema van de eerste Zin op Zondagdienst
na de zomervakantie. Op zondagmorgen 6 September zijn
jullie allemaal uitgenodigd in de Terskflier . De dienst start
om 9.30 uur. Voorganger deze morgen is Mevr. Christa Akkerboom
en muzikale medewerking wordt verleend door Jenny Hanse-Plat
ons oud dorpsgenote.

Voel je welkom !
Namens de voorbereidingswerkgroep,
C. Akkerboom
Janny Dijkstra
Annemieke Zijlstra
Denk om de corona maatregelen; houd afstand in de banken en volg de looproutes
bij het in- en uitgaan van de kerk.
Beste mensen.
Hartelijk dank voor de vele kaarten,felicitaties, attenties,
prachtige bloemen en cadeaus ter ere van ons gouden huwelijksjubileum.
Oane en Trienke Wissmann.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes
en persoonlijke belangstelling.
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Ook namens mijn man.
Baukje Idsinga-Kobus

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!

WEEKEND AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

XXL FRIKANDEL
SPECIAAL
IN HET CAFÉ:

KIPSPIES

MET KROEPOEK EN ATJAR

3,95
14,50

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** 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

TARIEVEN ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
De tarieven voor particulieren, verenigingen,
kerken, stichtingen e.d. zijn:

€ 5,00 per zesde pagina
Hele pagina: € 25,00
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.

Yeb Hettinga Skoalle gaat op afspraak weer open,
met een expositie van HARM KASMA

Na twee succesvolle exposities in de Yeb Hettinga skoalle, waar voornamelijk
portretten te bewonderen waren, komt er nu een verkoopexpositie. Harm Kasma ut
Tzummarum heeft zeven schitterende dorpsgezichten geschilderd. Het betreft alle
dorpen van de voormalige gemeente Barradeel.
Harm stelt de opbrengst van de verkoop van deze schilderijen ter beschikking aan de
Stichting Yeb Hettingaskoalle. Natuurlijk is het bestuur hier erg blij mee! Zeker nu het
museum dit jaar door Corona nog niet open kon gaan voor bezoekers en er nog geen
inkomsten zijn.
Het museum is dagelijks van 12 september t/m 29 november te bezoeken. Dit kan
alleen op afspraak!
U kunt dan ook de replica van het vroegmiddeleeuws zodenhuis bezoeken. In de
“skoalle” is een permanente uitstalling van landbouwgereedschap, archeologische
vondsten en er zijn filmpjes van de visserij, vlasteelt en het “Dokkumer lokaaltsje” te
bekijken.
De schilderijen van Harm Kasma zijn te bezichtigen en u kunt een bod doen op een
schilderij met dorpsgezicht.
Op 29 november zal bekend worden wie het hoogste bod heeft gedaan. Diegene zal
de eigenaar van een prachtig schilderij worden.
Entree: € 3,00 pp/kinderen t/m 12 jaar gratis
U kunt voor een bezoek een afspraak maken bij:
Colette Hettinga-Jehee,
tel 06 27 14 81 98/ 0518 48 13 56
yebhettingaskoalle@gmail.com
Wij houden ons aan de Coronamaatregelen en vragen daarbij bij binnenkomst uw
persoonlijke gegevens op de aanwezige lijst te vermelden, uw handen te
ontsmetten, de looproutes te volgen en de overige aanwijzingen te volgen.

Beste lezer,
In verband met een medische ingreep bij mijn vrouw in het IJsselland ziekenhuis in
Capelle aan den IJssel, verblijf ik een aantal dagen in een hotel in de buurt van het
ziekenhuis.
De Kopieerwinkel is daarom vanaf woensdag 3 september 12.00 uur tot (naar verwachting)
donderdag 10 september gesloten.

De UM-Krant verschijnt daarom volgende week niet!
Meestal gaat de werk vóór het meisje, maar in dit geval gaat het meisje vóór het werk!
We hopen op uw begrip.
Met vriendelijk groet,
Leo Omlo
De Kopieerwinkel Franeker en uitgever van de UM-Krant

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 3 T/M ZATERDAG 5 SEPT.

8 BOTERKOEKEN € 7,55
6 WITTE BROODJES € 2,70
SUIKERBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 4,95

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. runder riblappen ............

6,45

Special:

BRETONSE
KIPPENDIJTJES

rolletje van malse kippendijen, gevuld met
kaas en kruidencrème, verpakt in bacon!

100 gram € 1,25

VLUGKLAAR:
kerrieschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. katenspek ..................... 1,89
250 gr. Hausmacher leverworst .. 2,75
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers gebraden gehakt +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

Geldig

3-12 sept.

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 1,99

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE
met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:
dinsdag 8 sept.: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

