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UM-KRANT
In deze UM-Krant o.a.:
4 mei herdenking
Beste inwoner van Sexbierum - Pietersbierum,
* 4 en 5 mei: Herdenk
de oorlog, vier de vrijheid
Hierbij nodigen wij u uit om vanuit thuis de slachtoffers van de

2e Wereldoorlog en alle andere oorlogen te herdenken.
* 4 mei herdenking
Sexbierum-Pietersbierum
Deze herdenking
zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei aanstaande.
Vrijheid staat in 2021 centraal in de herdenking.

* 8 mei: Startdag
KV De Twa Doarpen D.I.O.S.
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
Tijdens de Nationale
Herdenking
op 4 mei
in de avond
hangt de Nederlandse vlag halfstok.
* 8 mei: De Quiszshow,
online
bingo
MFA
Sexbierum-Pietersbierum
19.50 uur

* Dankbetuigingen
19.58 uur
20.00 uur

Voordracht gedicht (gr. 8 PCBS De Skeakel).
Taptoe (vanaf de kerktoren door Ynse Haitsma)
Twee minuten stilte.

het Wilhelmus (couplet 1).
* En uiteraard de aanbiedingenZingen
vanvanondernemers
uit de UM-Geving.
Kom niet naar het monument toe maar herdenk thuis.
De kranslegging
zal dit jaar in stilte (zonder publiek) plaatsvinden.
Steun de locale
ondernemers.
Zij dragen bij Met
aan
een groet,
goede leefomgeving voor ons allemaal!
vriendelijke
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum
PCBS De Skeakel

Kopij voor de UM-Krant van volgende week, kan aangeleverd worden
tot maandag 3 mei 19.00 uur

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!

ACTIE

€2,29

Doe jij ook mee?!
Wie

Alle kinderen vanaf 6 jaar

Wat

Startdag kaatsvereniging
De Twa Doarpen D.I.O.S.

Waar
Wanneer

Sportpark de Lytse Trije in
Sexbierum
Zaterdag 8 mei
van 13.00 tot 16.00

Opgave is gewenst, maar niet verplicht! Mail naar:
marieke.devries@live.nl
De trainingen en het competitiekaatsen (jeugd en senioren)
starten op 11 mei. Verdere info volgt.

4 en 5 Mei
Herdenk de oorlog, vier de vrijheid.
Velen, vooral zij die na de tweede wereldoorlog zijn geboren, zullen zich wel eens afvragen
waarom nog steeds die 4 mei herdenkingen? Moeten wij niet liever vergeten, het is al zo lang
geleden en wie of wat moeten wij herdenken?
De herdenking van 4 mei is meer dan het herdenken van de vele oorlogsslachtoffers. Aan de ene
kant heeft 4 mei een betekenis voor de generatie, die de oorlog heeft meegemaakt: de
herdenking roept persoonlijke herinneringen en gevoelens op, die door de naoorlogse generatie
gerespecteerd dienen te worden. Aan de andere kant biedt 4 mei allen de mogelijkheid zich te
bezinnen op verworven vrijheden en mensenrechten.
4 mei is dan ook een dag van herdenken en bezinning. Zij die in het verzet zaten keken vooruit.
Het is de boodschap van dat verzet om ons te bezinnen op mensenrechten en te blijven strijden
tegen alle bestaand onrecht, waar ook ter wereld. Vrijheid en democratie lijken nu
vanzelfsprekende zaken, maar 76 jaar geleden werden er ook in ons land talloze mensen
onderdrukt en vervolgd op grond van ras, huidskleur, levensbeschouwing of politieke
overtuiging.
De verworven vrijheden van nu hebben we te danken aan de strijd van militairen en burgers
tegen de onderdrukking. We moeten bedenken, dat het recht op vrijheid voor alle mensen
gewaarborgd dient te zijn.
Nog steeds zijn er landen waar mensen onderdrukt en vervolgd worden, nog steeds zijn er
mensen die hun leven geven voor vrijheid en democratie.
We moeten blijven strijden voor de fundamentele vrijheid van alle mensen, ongeacht ras,
huidskleur, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Een dergelijke bezinning zou ons
moeten inspireren bij ons denken en handelen.
Daarom is 4 mei de dag, waarop we de slachtoffers van de strijd voor de vrijheid
herdenken. U kunt uw betrokkenheid tonen door op 4 mei vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang de vlag halfstok te hangen.
De dag daarop kunnen we dan met recht de vlag uitsteken en Bevrijdingsdag noemen.
Door de Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum zal naast kranslegging bij het
monument, bloemen worden gelegd bij de graven van de geallieerden in Pietersbierum en bij de
graven van de verzetsmensen R. Westra en C. Vis op het kerkhof te Sexbierum.
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Deze herdenking zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei aanstaande.
Vrijheid staat in 2021 centraal in de herdenking.
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In ’56 geboren en vanaf 26 april mag je
officieel bij de groep van 65 horen!

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

Speel mee!

Online pubquiz

Zaterdag 8 mei 2021
20.00 uur
Ben jij de beste in muziek, sport of nieuws? Of scoor je punten bij
‘balletje-balletje’ en op de paardenrennen? Chat tijdens de quiz
met de andere deelnemers en ga de strijd aan!
Speel thuis mee met deze fantastische quiz onder leiding van
quizmaster Hans Postma. Geniet van een avondje vol spanning,
hilariteit en gezelligheid, misschien val je ook nog in de prijzen!
Je volgt de liveshow op je laptop of tablet en geeft je antwoorden
door via een app op je smartphone. Meespelen kan individueel of
als team/gezin en kost €15,00 per apparaat.
Meld je uiterlijk woensdag 5 mei aan:
www.dequizshow.nl/sexbierumpietersbierum
Bij je aanmelding kun je direct een geweldig borrelpakket
bestellen, dit bezorgen we voor de quiz bij je thuis!
Dit heerlijke borrelpakket kost €12,50 en is voor 2 personen.

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Nu een maand later blikken wij terug op onze 40 jarige
huwelijksdag. Wat zijn wij die dag verrast door alle kaarten,
bloemen, cadeautjes, telefoontjes, allen die in de auto, per fiets
of lopend langs ons huis kwamen om ons te feliciteren.
Het was in één woord geweldig.

Heel hartelijk dank!
Jappie en Annelies Groeneveld

Marjoleins Bloemen
Op zondag 9 mei is het Moederdag!

In deze tijd is het lastig om bij elkaar te komen,
maar je wilt je de allerliefste (schoon) moeder niet vergeten
en haar het aller mooiste kado geven.
Veras je (schoon) moeder met mooie hangplanten voor in de tuin.
Ik heb mooi Hangpotten met water systeem hoef je niet elke
dag water te geven normaal 20,50 nu voor maar 17,95.
Hangpotten met 1 soort bloeier normaal 12,50 nu voor maar 9,95.
Mooie Plukboeketten vanaf 12,50.
Lijkt het u ook leuk? Ons telefoonnummer is: 06-83665557
of u kunt mailen naar: info@marjoleinsbloemen.nl.
Wij bezorgen het zaterdag 8 mei bij degene langs,
en we sturen een betaalverzoek.
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

BROODJE RIBSTER
MET BBQ-SAUS
BAMI SPECIAAL

2,75
11,50

GEBAKKEN EI - KIPSATÉ - ATJAR - KROEPOEK
MET GRATIS TOETJE!
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

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

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR:
Super 98 - E5 brandstof
in plaats van Euro 95 - E10

Iets duurder, maar een gunstig effect op verbruik en levensduur
van de motor van uw auto!
Ook geschikt voor o.a. oldtimers, sportieve auto’s, motoren,
scooters en grasmaaiers.

Nieuwe John Deere X127 Maaitrekker
van € 3847 voor actieprijs van € 3395 incl. BTW

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!

Voorjaarsbeurt
Ruime keuze fiets
€ 25,GEBRUIKT slechts
WITGOED
MET GARANTIE

Reparaties
in overleginmet
Gratis bezorgen
enaltijd
aansluiten
deu!UM-dorpen
Wij voeren desgewenst
uw oude machine
Fietsreparatie:
‘s ochtends gebracht
eind van
kosteloos
af!de middag klaar.
Gratis haal en brengservice in alle UM-dorpen.
Ook voor het onderhoud
uw elektrische fiets
DHLvanSERVICEPUNT
Halen
van uw pakket
bent u bij ons
aanen
hetversturen
juiste adres.

Wij hebben altijd een leuke voorraad aan gebruikte fietsen
IS UW FIETS
KLAAR VOOR DE WINTER?
met garantie voor u staan.
DEelektrische
WINTERBEURT!
Kinderfietsen, damesWIJ
en VERZORGEN
heren fietsen,
fietsen.
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
gesmeerd en behandeld
Pand 28 ookgepoetst,
het
juiste
adres voor
met een vuilafstotend middel.

TUINGEREEDSCHAP
Dit alles voor € 25,Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
en TUINBENODIGDHEDEN
Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Pand 28 waar
het opvalt
datinhet
meevalt!
of langskomen
de winkel.

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

Vanaf heden
Verkrijgbaar langs de doorgaande
weg en op de boerderij Haerda State
in Oosterbierum

Haerdawei 44

Verse aardbeien
Verse eieren
Aardappels
Uien
En andere streekproducten

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 29 APRIL T/M ZATERDAG 1 MEI

4 PUDDINGBROODJES € 4,70
5 CROISSANTS € 3,70
SUIKERBROOD € 2,15
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 5,05

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!
6,45
500 gr. malse hamlappen .......... 4,95
500 gr. runder riblappen ............

Special:

Geldig
29 april - 1 mei

FRIESCHE RIB-EYE
biefstuk uit de runderrib,
gemarineerd

STEAK COPACOBANA

100 gram € 1,99

IEDERE 4 GRATIS!!

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

Heerlijke steak van runderreepjes en tartaar
Gekruid met salsa marinade
E

vlug klaar:

baconburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. pekelvlees ...................... 1,99
250 gr. grillworst naturel ............ 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers boterhamworst +
100 gr. gebraden kiprollade,
samen voor € 3,20

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

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

