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UM-KRANT
COLLECTEWEEK NIERSTICHTING
VAN 13 T/M 19 SEPTEMBER 2020

Dit jaar geen collectebus aan de deur, maar iedereen
ontvangt een donatiekaart met QR-code,
waarmee contactloos, veilig en eenmalig een donatie
kan worden gedaan.
Het kan ook d.m.v. een overschrijving op
rekening NL92 RABO 0383 5425 10.
Tevens staat er een collectebus bij bakkerij Offinga.
We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze manier van collecteren.
Voor nierpatiënten is uw bijdrage van levensbelang!
Tetsje Visser en Tjitske Zonneveld-Bleeker

Aanstaande zaterdag 19 september
komen de jeugdclubs uw
oud papier weer ophalen.
Heeft u het om 9 uur klaar staan?
Alvast bedankt.

SPAREN

Zondag 20 september
onze jaarlijkse STARTZONDAG!!!!
Het belooft weer een leuke ochtend te worden en deze
keer wel heel speciaal, want we gaan nu dan toch echt
afscheid nemen van de oudste kinderen van de
kindernevendienst.
Dit is door Corona nog niet officieel gebeurd.
En we laten ‘onze’ kinderen natuurlijk niet zonder
feestmoment afscheid nemen.
Wanneer 9:30 uur
Waar: Terksfliertsjerke
Groetjes,
De Startzondagcommissie en de
KinderNevenDienst-leiding

Inzameling kleding voor Oost Europa
Van 17 tot en met 19 september is er de jaarlijkse inzameling van kleding
voor Oost Europa.
U kunt van 10.00 tot 17.00 uur kleding inbrengen.
Ook zijn er leuke spulletjes te koop
De opbrengst is voor het goede doel!
Heeft u geen kleding of iets dergelijks, u bent altijd welkom om langs
te komen om te kijken naar de spulletjes die te koop zijn.
U bent welkom:
Tjitske Groenenveld
Frjentsjerterein 3A
Sexbierum

Ik zoek mijn halfzusje
Een paar weken geleden vertelde mijn 95-jarige moeder, dat ik nog een halfzusje heb in
Noord-Nederland. Totaal verrast ga ik nu op zoek.
Ik ben Betty Keuning, woon in Bathurst, Australië en wil heel graag mijn halfzus ontmoeten.
Hoe het verhaal begon…..
Mijn vader, Marten Keuning, zoon van Albertje Pols en Cornelis Keuning en stiefzoon van
Reinder de Vries, kwam na de oorlog terug naar Firdgum, waar de familie de Vries een
bakkerij had.
In de oorlogsjaren had Marten op de koopvaardij gevaren en kwam terug als een man van
de wereld, beladen met verhalen en cadeaus. Dat hij volgens overlevering populair was bij
de vrouwen is dan ook begrijpelijk. In 1947 besloot hij echter om naar Australië te reizen, om
te zien of hij daar een bestaan kon opbouwen. Hij vertrok op de Mariekerk, een cargoschip
met 11 betalende passagiers. Een van de 11 was Bep Braam, onderweg om als kindermeisje
het gezin van de Nederlandse ambassadeur in Australië te ondersteunen.
Zij werden verliefd en een paar, dat eerst nog gescheiden in Australië leefde, totdat Marten
een baan met een huis kreeg in Dubbo, NSW. In 1949 trouwden ze en gingen daar wonen.
In dat jaar, toen hun eerste kind (dat was ik dus) op komst was, arriveerde er een brief uit
Nederland. In de brief, die niet bewaard is gebleven, werd aan Marten verteld dat hij een
dochter had gekregen. Mijn moeder herinnert zich alleen nog dat het in Noord-Nederland
was.
Op deze brief lijkt geen verdere actie te zijn ondernomen, en de inhoud bleef geheim tot
enige weken geleden. Marten overleed in 1959.
In de familie van Marten zijn halfbroer, Sijmen de Vries, die later bakker werd in Sint
Annaparochie, blijkt het nu bekend te zijn, dat zich indertijd een meisje bij Albertje Pols
meldde met het verhaal dat zij een kind verwachtte van Marten. Albertje deed het af, als
zijnde onmogelijk, maar heeft mogelijk wel zijn adres in Australië gegeven. Later is ook bij de
familie bekend geworden, dat de baby een meisje was.
Mijn halfzusje is dus een meisje, dat ergens in 1948 geboren moet zijn, meest waarschijnlijk
in Barradeel, waar Marten na de oorlog verbleef. Omdat Marten hoogstwaarschijnlijk in het
eerste begin nog terug naar Nederland kan zijn geweest, om wat zaken te regelen, kan de
geboorte dus mogelijk in geheel 1948 zijn.
De brief is verloren gegaan, de moeder van mijn halfzusje is nu onbekend.
Wie kan mij helpen haar te vinden? Alle informatie en aanwijzingen zijn zeer welkom.
Ik kan wel Nederlands lezen en ook nog wat spreken, maar mijn nicht, Hanna van Poppelen
woonachtig in Leeuwarden, helpt mij in mijn zoektocht. Uw eventuele informatie graag via
haar. Per mail, hannavanpoppelen@gmail.com of telefoon 058-2667608
Heel erg bedankt voor uw hulp.
Betty Murphy-Keuning, Bathurst Australië

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!

Volop Ruime
gebruikt
witgoed
keuze
met minimaal
3 maanden
GEBRUIKT
WITGOED
MET garantie!
GARANTIE

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Ventilatoren
Wij voeren
desgewensten
uwAirco’s
oude machine
af!
Toebehoren kosteloos
voor uw zwembad
zoals

DHL SERVICEPUNT
filters en chloortabletten
etc.
Halen en versturen van uw pakket

Voor fiets reparatie heten wij u van harte
welkomKLAAR
in onzeVOOR
werkplaats,
IS UW FIETS
DE WINTER?
met ingang aan de Nije Buorren.
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!

fiets wordt geheel
nagekeken,
ZOMERBEURTUw VOOR
UW
FIETS!
gepoetst,
gesmeerd en behandeld
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gepoetst,
met een vuilafstotend
middel.
gesmeerd en behandeld met een vuilafstotend
middel.

Dit €alles
Dit alles voor slechts
25,-voor € 25,-

Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
GRATIS haal- en brengservice in de UM-dorpen.
een afspraak
kunt 20
u bellen 06 135 513 20
Voor een afspraak kuntVoor
u bellen
06 135 513
of
langskomen
in 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

DORPSGENOTEN,

DOOR DE CORONA CRISIS ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM DE SOOS 55+
VOORLOPIG NIET TE LATEN STARTEN.
GEZIEN DE LEEFTIJD BEHOREN WIJ OOK BIJ DE KWETSBAREN.
DUS MOETEN WIJ GEEN ONNODIG RISICO LOPEN.
WIJ HOUDEN U VERDER OP DE HOOGTE.
TENSLOTTE..... DENK GOED OM JULLIE ZELF!
HET BESTUUR SOOS 55+

stoepbordposters
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

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,-

WEEKEND AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

LOEMPIA
INCLUSIEF SAUS

3,50

IN HET CAFÉ:

PATAT SHOARMA

12,50

met gebakken aardappelen of friet en salade

*** Ook om mee te nemen € 11,50 ***

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.

U kunt nu weer
een afspraak maken!

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 17 T/M ZATERDAG 19 SEPT.

10 PENCE’S € 9,45
10 PORTUGEZEN € 5,85
SUIKERBROOD € 2,15
SLAGROOM SCHNITT € 5,40

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:

ELZASSER VINK

pakketje van gekruid gehakt, zuurkool en
een beetje mosterd.
Omwikkeld met katenspek

per stuk € 1,69

VLUGKLAAR:
baconburgers

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. boeren snijworst ............ 1,89
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. slagers achterham,
samen voor € 3,20

Geldig

17-19 sept.

SHOARMA PAKKET
500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus

		

€ 7,95

MAALTIJD V/D WEEK:
uit eigen keuken

goed gevulde MACARONI

300 gram € 2,79

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

