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UM-KRANT
4 mei herdenking
I.v.m. enkele wijzigingen hierbij het aangepaste en juiste programma
voor de herdenking.
Beste inwoners van Sexbierum - Pietersbierum,
Hierbij nodigen wij u uit om vanuit thuis de slachtoffers van de
2e Wereldoorlog en alle andere oorlogen te herdenken.
Deze herdenking zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei aanstaande.
Vrijheid staat in 2021 centraal in de herdenking.
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
19.45 uur

Voordracht gedicht (2 leerlingen gr. 8 PCBS De Skeakel).
Kranslegging door Dorpsbelang, Protestantse Gemeente en
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum.
Taptoe (vanaf de kerktoren door Ynse Haitsma)
Luiden van de klokken

20.00 uur

Twee minuten stilte.
Zingen van het Wilhelmus (couplet 1 & 6) onder begeleiding van
Drumband Concordia.

De kranslegging zal dit jaar in stilte (zonder publiek) plaatsvinden. Kom niet naar het monument toe
maar herdenk thuis. De herdenking zal live te volgen zijn via de Facebookpagina van Stichting Oranje
Nationaal.
Net als vorig jaar roept het Nationaal Comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar
gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen.
Met vriendelijke groet,
PCBS De Skeakel
Dorpsbelang Sexbierum - Pietersbierum
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum

ACTIE

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.

HOOFDPRIJS:
Wooncheque van €250,-

Denk je nu: wat is dat eigenlijk?
En hoe werkt dat,
zo’n online pubquiz?
Meedoen is heel gemakkelijk: je downloadt een app op
je smartphone of tablet en kijkt op een (andere)
tablet/laptop naar de liveshow.
Na aanmelding ontvang je een hele duidelijke mail met
instructies, écht: super simpel!
Er doen allemaal andere dorpsgenoten mee, dit kun je
tijdens de show ook zien. En je kunt met elkaar chatten en als je wilt
foto’s insturen naar de studio: hangen jullie op de bank of zit je samen
aan de keukentafel?
Gezelligheid ten top en écht voor iedereen!
Aanmelden kan nog t/m donderdag (6 mei):
www.dequizshow.nl/sexbierumpietersbierum
Meespelen kost €15,- en je kunt een lekker borrelpakket voor €12,50
bijbestellen.

Zaterdag 8 mei 2021 - 20.00 uur

Terugblik en prijswinnaars
Koningsdag 2021
Ondanks dat ook deze Koningsdag anders was
dan anders, kunnen we wel terug kijken op een
zeer geslaagde dag. Het muziek van de draaiorgel, het stukje oranjekoek
in combinatie met het heerlijke weertje begon de dag met een grote glimlach en
was het geweldig om vele dorpsgenoten aan huis te treffen.
Ondertussen of daarna werd er volop gepuzzeld in de dorpen. Maar liefst 115
deelnameformulieren werden door geappt of retour gebracht in de brievenbus.
In 1 woord FANTASTISCH!!
De winnaars van de puzzeltocht zijn:
Categorie 0-7

Hanne Wolbers
Hester Hettinga
Marise Jansen

Categorie 8-18

Siebrand Bootsma
Brandon Cuttress
Riemer van der Veen

Categorie 19-45

Angela Goudberg
Fardau Nieuwenhuis

Categorie 45+

Marianne Volbeda-Loos
T. Nauta

De winnaars hebben inmiddels de prijs ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

stoepbordposters
Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

www.hippezwik.nl
De Hipste Lifestyleshop!
In verband met moederdag
aanstaande zaterdag 8 mei
geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Sjoerd Draijerstrjitte 37 Tzummarum

Marjoleins Bloemen
Aanstaande zondag is het Moederdag!
In deze tijd is het erg lastig om bij elkaar te komen, maar je wilt de allerliefste
(schoon) moeder niet vergeten en haar het allermooiste cadeau geven.
Verras je (schoon) moeder met mooie hangplanten of een plukboeket!
Ik heb mooie Hangpotten met een water systeem zodat je niet elke dag
hoeft water te geven. Normaal voor 20,50 nu voor maar 17,95.
Hangpotten met 1 soort bloeier normaal 12,50 nu voor maar 9,95
En mooie Plukboeketten vanaf 12,50.
Gevulde potten normaal 19,75 nu voor maar 15,50.
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

LOEMPIA

3,00

SCHNITZEL
DE HARMONIE

14,50

INCLUSIEF SAUS

MET GEB. AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
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

Industrieweg 2a | 8861 VH Harlingen | 0517 43 10 15 | www.wiltjereoffenga.nl

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
VOOR
DE WINTER?
met KLAAR
garantie voor
u staan.
Kinderfietsen, damesWIJ
en VERZORGEN
heren fietsen,
fietsen.
DEelektrische
WINTERBEURT!
Uw fiets wordt geheel nagekeken,

Pand 28 ookgepoetst,
het juiste
adresenvoor
gesmeerd
behandeld
met een vuilafstotend middel.

TUINGEREEDSCHAP en TUINBENODIGDHEDEN

Dit alles voor € 25,-

DOORLOPENDE
PERKreparaties
EN POTPLANTENMARKT
Eventuele
altijd in overleg met de klant.

Pand 28

Gratis haal- en brengservice in de UM-dorpen.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
waar het opvalt
dat het meevalt!
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

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!

MOEDERDAG
AANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 6 T/M ZATERDAG 8 MEI

10 PORTUGEZEN € 5,95
6 WITTE BROODJES € 2,75
KWARKBROOD € 2,35
4 AARDBEI CROISSANTS € 5,75
AARDBEIENSCHNITT € 5,70

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. lendelappen ..................
250 gr. varkenspoulet ...............

7,95
1,95

Special:

STEAK COPACOBANA

Heerlijke steak van runderreepjes en tartaar
Gekruid met salsa marinade

IEDERE 4E GRATIS!!

vlug klaar:
gehakt cordon blue
5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rosbief ............. 2,25
250 gr. gekookte worst ............... 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. slagers gebraden gehakt +
100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,20

Geldig
6 - 8 mei

SCHOUDERKARBONADE
héle kilo voor € 7,95

VERS UIT DE OVEN:

SAUCIJZENBROODJES
per stuk € 1,49
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Aeolusburgers
5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99
Volgende week donderdag 13 mei,
Hemelvaartsdag, zijn we gesloten!

