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UM-KRANT
Beste inwoners van Sexbierum en Pietersbierum,

In de komende weken zal het donateursgeld van € 5,00 ten behoeve van Stichting Oranje Nationaal
Sexbierum-Pietersbierum weer worden opgehaald.
Belangrijke mededelingen:
Vele donateurs hebben het afgelopen jaar na berichtgeving in de Um-krant en op onze
Facebookpagina i.v.m. de strenge corona-maatregels het donateursgeld via de bank overgemaakt.
Onze hartelijk dank hiervoor.
Het bestuur van Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum heeft daarom besloten om dit
jaar uitsluitend de donateurs te bezoeken die in 2020 het donateursgeld nog niet hebben betaald.
Hiervoor kunt u binnenkort een bestuurslid / vrijwilliger van Stichting Oranje Nationaal SexbierumPietersbierum aan uw deur verwachten. Wij zullen na betaling de donateurskaart van 2020 alsnog
overhandigen.
Daarnaast is er besloten dat de donateurskaart die in 2020 is overhandigd aan uw deur na contante
betaling of is bezorgd na betaling via de bank ook geldig is in 2021 als bewijs van donateurschap.
Hetzelfde geldt ook voor de donateurskaart die de komende weken wordt overhandigd.
In 2022 zullen wij alle donateurs weer gaan bezoeken.
Nieuwe donateurs vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden bij onze penningmeester Sicco Volbeda
doormiddel 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.
In verband met de AVG wetgeving zullen wij in het kader van de aanmelding als nieuwe donateur de
volgende persoonsgegevens verwerken in ons donateursbestand: voor- en achternaam en de
adresgegevens. Wij verzoeken de nieuwe donateurs deze gegevens bij de aanmelding door te geven.
Het bestuur van Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

ACTIE

€2,-

Rijdt u ook mee?
13 juni: prachtige Rally!
Op 13 juni organiseert de Activiteitencommissie MFA in samenwerking
met Business Rally Events, Garage Terpstra en Dijkstra Classic Cars &
Youngtimers een ontzettend leuke rally!
Het werkt als een normale rally: er is een reglement, routecontrolekaart en er zijn twee uitdagende proeven.
Deelnemers die voor de eerste keer een rally rijden, kunnen meedoen
in de tourklasse. Voor gevorderde rijders is er de sportklasse.
De start van de rally vindt plaats in Bakkeveen, de finish is in
Sexbierum.
De duur van de rally is ca. 3 uur en meedoen kost €45,- per team. Dit
is incl. koffie met wat lekkers bij de start en een lunchpakket.
De opbrengst van de rally komt geheel ten goede aan het nieuw te
bouwen MFA in Sexbierum-Pietersbierum. Een groep vrijwilligers uit
onze dorpen zal zorgen voor de catering op deze rally dag.
Aanmelden kan t/m donderdag 10 juni via onze webshop
www.mfasexbierumpietersbierum.nl
U vindt de rally onder het kopje ‘Activiteiten’.

WEEKENDAANBIEDING!
VRIJDAG 4 - ZATERDAG 5 - ZONDAG 6 JUNI

PISTOLET
MEXICANO
SCHNITZEL
DE HARMONIE

3,50
14,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, SALADE EN SAUS

MET GRATIS TOETJE!

Zaterdag 5 juni zijn jullie weer van harte welkom
van 11.00 - 22.00 uur
Patat en snacks uit de snackbar
uitsluitend telefonisch te bestellen!! 0517-591476

Café De Harmonie

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

WIJ MOGEN WEER COLLECTEREN!
Epilepsiecollecteweek van 7 t/m 12 Juni 2021
Van harte bij u aanbevolen
info@epilepsiefonds.nl - www.epilepsie.nl
Tot volgende week!

Heb nog wat originele concentraat Roundup staan.
15 euro per halve liter.
Heb nu ook een kan van 5 liter kant en klaar verdund
voor 10 euro.
Tel. of Whatsapp: na de middag 0630 618843
Of email: j.friesland@gmail.com

Gastheer of gastvrouw t.b.v. bezoekers museum

Stichting Yeb Hettinga Skoalle
Locatie: Yeb Hettinga Museum
Plaats: Furdgum

Voor het ontvangst van bezoekers van het Yeb Hettinga
Museum/Zodenhuis zoeken we voor diverse dagdelen (in
overleg) mensen die het leuk vinden om de gasten iets te
vertellen over het museum, het zodenhuis. Of over bijvoorbeeld
iets over de omgeving zoals de diverse mogelijkheden van
wandel- en/of fietsroutes(zgn. knooppunten). De mensen
voorzien van een “natje en droogje” hoort hier ook bij. Heeft u
affiniteit met cultuur/kunst of maakt u graag een praatje in een
rustige omgeving en vindt u het tevens leuk een begeleidende
rol te hebben naar een collega vrijwilliger met een soort van
“rugtasje” dan bent u bij ons op de juiste plaats.

Vanuit de YHS zelf kunt u rekenen op een gedegen
inwerkperiode en kunt u ten allen tijde een beroep op ons doen.
U staat er nooit alleen voor, maar bent deel van een TEAM!
-Het takenpakket bestaat o.a. uit:
-Kasbeheer/keuken- en zaalbeheer
-Naleving op de “huisregels”
-Bediening koffie en thee zowel binnen, als op het buitenterras
-Ontvangst bezoekers en hen wijzen op wat er zoal te doen/te
zien is
-Vertonen/bedienen korte films op touchscreen (super
eenvoudig hoor)
-Begeleider als sociaal gastheer/-vrouw t.a.v. een
“buddy”(aansturing van deze persoon t.a.v. zijn of haar klusjes
voor die dag)
Kortom je bent het visite kaartje van het hele museum……
Ben je nieuwgierig geworden kijk dan ook eens op
yebhettingamuseum.nl of op onze socials, zoals bijv.
zodenhuis.nl of terpenland. Wil je deel uitmaken van een
enthousiaste groep vrijwilligers dan ontvangen we je met open
armen en maken we er samen een succes van.

Bel ons via 06-27148198 of mail naar
yebhettingaskoalle@gmail.com om je aan te melden of
voor meer informatie.

Peter, we zijn je uiteraard niet
vergeten!
Het leven begint bij 40….
40 jaar geleden zoop je inderdaad ook al
u i t een f l es
Er is dus eigenlijk niet eens zoveel
veranderd…
Hartelijk dank!
Hartelijk dank voor alle aandacht die jullie hebben geschonken aan ons
40 jarig huwelijksjubileum. Het heeft deze dag extra glans gegeven!
Leo en Minnie Omlo

Gezocht per 1 juli:
Bezorger voor de UM-Krant in Tzummarum
De huidige bezorger in Tzummarum heeft te kennen gegeven
per 1 juli te stoppen met de bezorging van de UM-Krant
We zoeken daarom per 1 juli een nieuwe bezorger die wekelijks
op woensdag de UM-Krant in Tzummarum wil rondbrengen.

Reacties graag naar info@um-krant.nl
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 bedagen 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.

ADVERTEREN IN DE UM-KRANT
Biedt uw overtollige spullen goedkoop aan
met een advertentie in de UM-Krant!
info@um-krant.nl
De tarieven voor particulieren, verenigingen, kerken,
stichtingen e.d. zijn de kosten ONGEKEND LAAG!

het tarief bedraagt slechts
€ 5,00 per zesde pagina
Voor commerciële advertenties gelden andere tarieven.
Vraag naar de mogelijkheden!

Beste minsken,
Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar de belangstelling die we krigen ha
yn de foarm van tillefoantsjes, blommem, fruit en in hiel soart kaarten,
tidens en nei myn ferbleuww yn it siikenhûs.
Ek nammens Geeske. It hat ús tige goed dien.
Groetnis, Petrus Hollenga

Te koop
Jonge witte konijnen
Even bellen met Mare Zijlstra 0646595069

VOORAANKONDIGING

Oosterbierum-Kloosterlidlum
Lege flessenactie DONDERDAG 17 juni start 18.30 uur.
Meer info leest u in de flyer in uw brievenbus

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!

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

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
Wij
voeren
desgewenst
oude machine
gesmeerd
en behandeld
met eenuw
vuilafstotend
middel.
kosteloos af!
Reparaties altijd in overleg met u!

DHL SERVICEPUNT

Halen en versturen van uw pakket
Fietsreparatie:

‘s ochtends gebracht eind van de middag klaar.
Gratis haal en brengservice in alle UM-dorpen.
IS UW
FIETS KLAAR VOOR DE WINTER?
Ook voor het onderhoud van uw elektrische fiets
DEadres.
WINTERBEURT!
bent u bijWIJ
onsVERZORGEN
aan het juiste
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
Diverse mooie gebruikte elektrische fietsen met garantie!
gepoetst, gesmeerd en behandeld
met een vuilafstotend middel.

Wij hebben altijd een leuke voorraad aan gebruikte fietsen
Dit voor
allesu staan.
voor € 25,met garantie
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Kinderfietsen, dames
en haalherenenfietsen,
elektrische
fietsen!
Gratis
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

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 3 T/M ZATERDAG 5 JUNI

10 BOTERKOEKEN € 9,65
CHOCOLADE CAKE € 3,70
KWARKBROOD € 2,35
AARDBEIENSLOF € 6,45

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 .....

7,95

Special:

PEPERSTEAKS

malse biefstuk, gemarineerd met pepers
en lekkere kruidenolie

4 HALEN, 3 BETALEN!!

vlug klaar:

beefburgers

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

Geldig
3 - 5 juni

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 4,95

MAALTIJD V/D WEEK:
PASTA SALADE
MET GEBRADEN KIP
200 gram € 2,25

VOLGENDE WEEK:
dinsdag: Gelderse schijven,
5 halen, 4 betalen!!

woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

