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

wk 08 | 24 februari 2021

UM-KRANT
Beste dorpsgenoten,

Een jaar geleden kregen we te maken met COVID. Met tot gevolg allerlei maatregelen
waardoor het ‘ontmoeten’ nog steeds minimaal mogelijk is. Het organiseren van de
activiteiten, zoals u die van ons gewend bent, lukt niet of moet in aangepaste vorm.
Bij velen staat het Dorpsfeest Sexbierum-Pietersbierum 2021 al op de kalender. Hoe
dit er door COVID uit moet gaan zien, houdt het bestuur van Stichting Oranje
Nationaal flink bezig. Hier wordt dan ook veel over gesproken binnen het bestuur.
Omdat ‘ontmoeten’ op dit moment nog niet mogelijk is en er rond deze tijd normaal
gesproken wordt gestart met de bouw van de wagens voor de Allegorische Optocht
van het Dorpsfeest, kan men niet samenkomen om hiermee te starten.
Het bestuur heeft dan ook besloten om de Allegorische Optocht voor dit jaar niet
door te laten gaan.
We hopen dat we nog steeds een Dorpsfeest met u kunnen vieren van 8 t/m 12
september, maar helaas is nog niets zeker. We houden u op de hoogte.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

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

ACTIE

PER STUK
4 VOOR

€0,75
€2,50

Deze fantastische vrouw,
moeder en oma
wordt woensdag 65 jaar!
Van harte gefeliciteerd
met deze speciale dag.
Dikke knuffel van Lieuwe
Susan, Johan, Robin, Finn en Marijn
Judith, Douwe, Lynn en Kjeld
Na een lange periode van afnemende gezondheid
is overleden onze buurman

Klaas Bouma
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden
Buurtvereniging Tsjerk Hiddesstrjitte

Wilt u meer informatie over promotie van uw
bedrijf in de UM-Krant?
Bel 0517-396116 of mail info@um-krant.nl
We bespreken graag met u de mogelijkheden!
Dit is het standaardformaat van 1/6 pagina voor een advertentie. De kosten
bedragen voor niet commerciële berichten € 5,00 per 1/6 pagina.
Voor berichten met commerciële doeleinden bedragen de kosten € 10,00.
U kunt uw bericht sturen naar info@um-krant.nl. U ontvangt dan een iDeal link
voor de betaling. Ook kunt u uw bericht tegen contante betaling inleveren bij
De Kopieerwinkel in Franeker of bij Bakkerij Offenga in Sexbierum.

Zonnestroom van
Fryske Flinter
geeft energie
aan u én aan
onze dorpen
Zeg uw oude energieleverancier gedag en word lid
van onze eigen energiecoöperatie, Fryske Flinter.
Voor ieder lid dat via ons groene energie (stroom en
gas) afneemt ontvangen onze dorpen jaarlijks € 75*.
Overstappen? info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

Fryske Flinter Fonds
Met de opbrengsten van Fryske Flinter steunen we lokale
initatieven die de leefbaarheid in Oosterbierum, Sexbierum
en Klooster-Lidlum en Pietersbierum bevorderen.
* Energie VanOns bestaat uit meer dan 100 lokale energiecoöperaties,
waaronder Fryske Flinter. Winst die gemaakt wordt gaat terug naar de regio.

6 weken vanuit je hart meeleven met anderen
Wel eens gehoord van de ‘zeven werken van barmhartigheid’? Het klinkt

ouderwets en dat klopt. Ze stammen uit de oudste traditie van het
Christendom. Barmhartig betekent dat je een hart hebt vol erbarmen.
Erbarmen is een intens betrokken manier van meeleven met de ander. Zeven
werken van barmhartigheid zijn zeven manieren om vanuit je diepste hart
mee te leven met een ander. Zeven goede dingen die je kunt doen in je
leven: mensen met honger eten geven; mensen met dorst drinken geven;
gevangenen bezoeken; vreemdelingen in je midden opnemen; armen kleren
geven; zieken verzorgen en opzoeken; doden begraven. Als je dat doet voor
een ander, doe je dat eigenlijk ook voor God.
In de zes weken voor Pasen gaat de kerk in Sexbierum-Pietersbierum aan de
slag met de zeven goede werken. We denken er over na, want het is
vastentijd in de kerk. Een tijd om bij jezelf na te gaan: Waarom doe ik de
dingen zoals ik ze doe? Hoe leef ik? Iedere week stellen we een vraag bij het
goede werk van de week. Maar het is een ‘werk’, iets om te doen! Daarom
geven we ook doe-tips en het collectedoel.
De goede werken van deze week zijn:

mensen met honger en dorst eten en drinken geven
Bezinningsvraag: Wat eet en drink je uit luxe of gemak, maar heb je niet echt
nodig? Kun je dat een week laten staan of vervangen door iets sobers?
Doe-tip: Breng een flesje water of ‘food-reep’ naar een jongere/student. In
hun levensfase is onderlinge contact broodnodig, maar beperkt door corona.
Kinder-tip: Verzamel potjes water (uit plas, sloot, kraan). Zie jij verschillen?
Collectedoel: Kwetsbaren in Moldavië en boeren in Indonesië (Kerk in Actie)
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Mails en appjes met foto’s en ervaringen welkom!
Martha Kroes (pastor) & Evert Jan Hefting (dûmny)
marthakroes@gmail.com / 06-41271349

AANBIEDING!
IN HET CAFETARIA:

ITALIAANSE BOL
CARPACCIO

3,50

MACARONI BOLOGNESE

9,50

met Parmezaanse kaas - pijnboompitten en pesto
woensdag 24 februari
met gebakken ei - kaas - salade

HUISGEMAAKTE SNERT 5,00
PER LITER

KAPSALON

friet - shoarma - kaas - salade

12,50

Met gratis toetje!

Openingstijden:
maandag en dinsdag gesloten
woensdag 16.00 - 20.00 uur
donderdag-vrijdag-zaterdag 11.30 - 20.00 uur
zondag 16.00 - 20.00 uur
Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!! 0517-591476

Café De Harmonie

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

iedere WOENSDAG een
heerlijke AANBIEDING!

woensdag 3 maart
STAMPPOT ZUURKOOL
met gehaktbal - spekjes - jus

9,50

woensdag 10 maart
NASI SPECIAAL
11,50
met saté - gebakken ei - atjar - kroepoek
woensdag 17 maart
10,50
BORRITO
met gehakt - ui - paprika- champignons - maïs
kidney beans - kaas - salade
woensdag 24 maart
STAMPPOT BOERENKOOL
met rookworst, spekjes en jus

9,50

woensdag 31 maart
9,50
SPAGHETTI BOLOGNESE
met gebakken ei - kaas - salade
uitsluitend telefonisch te bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

Kleurplaat

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
VERKOOP BOVENVERDIEPING
ALLES ONDER ÉÉN DAK!
Voor
al uw tegen
benodigdheden
moet u bij PAND 28
zijn!
Alles
elk aannemelijk
bod!

keuze OPEN!
WIJ ZIJNRuime
WEER

GEBRUIKT
WITGOED
MET GARANTIE
van 12.00
tot 18.00
uur

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren desgewenst uw oude machine
kosteloos af!

VOOR FIETSREPARATIE
EN PAKKETSERVICE
DHL SERVICEPUNT
DHL EN DPD
Halen en versturen van uw pakket

UW FIETS
KLAARkunnen
VOOR DE
WINTER?
AlleISandere
artikelen
besteld
worden!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
Voor info kunt u bellen
met:
0613551320
Uw fiets wordt
geheel
nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Dit alles doen
we volgens
Dit alles
voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
de “corona”
richtlijnen!
Gratis haal- en
brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

Graag tot snel, Wiebe en Ning

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Winteronderhoud
Door regelmatig onderhoud gaan uw Tuinmachines jaren langer mee!
Dus bel 06-15567031 mail info@zwartmachines.nl
Dan worden uw machines gratis gehaald en gebracht op afspraak.
Uw machine word van onder tot boven helemaal gecheckt, olie filter en bougie
worden vervangen, mes slijpen, geheel gereinigd en gesmeerd

Nu in de aanbieding

JOHN DEERE loopmaaier 47 cm vario aandrijving
van € 1290,- nu voor € 900,-

DE OPTICIEN BIJ U THUIS
Uw ogen thuis op laten meten en een
nieuwe bril uitzoeken, dat zijn belangrijke
voordelen die Thuisopticiens Friesland u biedt.
Uw bril is dan perfect afgesteld op uw thuissituatie,
zo hoeft u de deur niet uit en beperkt u het risico
van een besmetting tot een minimum.
graag tot ziens! Willem en Anja Tulner

Voor een afspraak of meer informatie
belt u met 0518 - 850125 of kijk op onze website:
www.thuisopticiensfriesland.nl

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 25 T/M ZATERDAG 27 FEB.

10 GEVULDE KOEKEN € 9,65
5 CROISSANTS € 3,70
SUIKERBROOD € 2,15
YOGHURTTAARTJE € 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

BEDRIJFSKLEDING
De Kopieerwinkel
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
4,95
100 gr. verse kipschnitzels ......... 1,19
500 gr. malse hamlappen ..........

Special:

Geldig

25 - 27 feb.

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje
naturel of gemarineerd

APPELVINKEN

100 gram € 1,99

IEDERE 4E GRATIS!!

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

vink van HOH gehakt, appelstukjes
en een vleugje kaneel,
èn gemarineerd met steakkruiden

vlug klaar:

baconburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Italiaanse rollade ........... 1,65
250 gr. grillworst naturel ........... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. katenspek +
100 gr. schouderham,
samen voor € 3,20

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

dinsdag:
750 gr. magere varkenslappen € 5,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

