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UM-KRANT
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de
Zin op Zondagdienst van 1 mei!
De dienst, met het thema

‘We hebben allemaal iemand nodig’

is voorbereid door enkele dorpsgenoten.
De dienst start om 10.00 in de Sixtuskerk in Sexbierum.
Vooraf is er koffie.
Muzikale medewerking wordt verleend door ‘’Joy for people’.
Wees welkom en tot zondag!
‘t Ritshuus is wegens vakantie
gesloten van 6 mei t/m 3 juli
Haerdawei 38 Oosterbierum
Tel. 0518 482113

Gezocht zelfstandige hulp in de huishouding
voor 1 ochtend (3 uur) in de week.
Babs Postma, Latsmaleane 12 Sexbierum.
Mob. 06 13131916

ACTIE

1.

00

8 mei - Moederdag
Bestel nu de fan-tas-tische
Moederdagtas!
Daar kun je mee thuis komen!
Wat mag je verwachten?
De vilten Moederdagtas is ruim gevuld met
o.a. een heerlijk ontbijt en een prachtig
bloemetje voor op de ontbijttafel.
Wat kost het?
De Moederdagtas kost € 27,50
incl. ontbijt voor 2 personen.
De tas is te bestellen voor inwoners van
de UM-dorpen en wordt gratis bezorgd.
Hoe werkt het?
Je bestelt de Moederdagtas heel gemakkelijk via onze webshop en
kunt hem laten bezorgen bij jezelf, of direct bij je moeder.
Geef dat duidelijk aan bij je bestelling.

Bestellen kan nog t/m woensdag 4 mei:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
De Moederdagtas wordt op Moederdag bezorgd tussen 8.00 en 9.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Grandcafé De Reus, Harlingen
Marjolein’s bloemen, Tzummarum
Studio By Mem, Menaldum
Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Commisie;
OPEN OOSTERBIERUMMER
BILJART TOERNOOI
Bedankt;`
VZM uitzendbureau Franeker

``It Mienskar`` dorpshuis Oosterbierum
``KTF`` kraanverhuur Harlingen
``Lamb Weston`` patat Oosterbierum
``Steenstra`` tuinhout Oosterbierum
``Zwart`` maaimachines e/d Tzummarum
``Houtsma `` timmerwerken Sexbierum
``Tulner ``thuisopticien Oosterbierum
``Ypma` s`` bloemen Franeker
``Meintema`` tuincentrum Dronrijp
``Zwart`` onderhoudsbedrijf Menaldum
``Nochris`` kringloop Menaldum
``M.F.Koi Sierkwekerij `` Koi Karpers Tzummarum
``Koopjes`` installatiebedrijf Menaldum
``APM`` aardbeien Berlikum
``Bonnema`` klus en onderhoud bedrijf Menaam
``De Boer ``garage Franeker
`` v.d. Heide`` verzekeringen Harlingen
``Kleintjes`` kinderkleding Franeker
``P. Zwart `` volière Dronrijp

voor hun bijdrage om de biljartkampioenschappen tot een
groot succes te maken.
Ook volgend jaar is er weer een OOBK
13, 14 en 15 april 2023

4 MEI HERDENKING
Beste inwoners van Sexbierum - Pietersbierum,
Hierbij nodigen wij u uit om samen met ons de slachtoffers van de 2e wereldoorlog
en alle andere oorlogen te herdenken. Deze herdenking zal plaatsvinden op
woensdag 4 mei aanstaande. Het thema van de herdenking dit jaar is:
‘Vrijheid in verbondenheid’
Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Met de oorlog in
Oekraïne beseffen we weer van heel dichtbij, hoe kwetsbaar en kostbaar onze
vrijheid is en dat deze niet vanzelfsprekend is.
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit.
19.30 uur

Verzamelen en opstellen bij het dorpshuis ’t Waed in Sexbierum.

19.35 uur

Vertrek naar het monument.
Drumband Concordia loopt voorop

19.45 uur

Bij het monument op de Terp
Gedicht door kinderen uit groep 8
Overdracht van het monument aan de leerlingen van groep 7
Toespraak door mevr. Karin Nammensma
Kranslegging door de kinderen van de basisschool en anderen.
Het leggen van bloemen door kinderen en volwassenen
De drumband speelt enkele koralen
De drumband speelt de Taptoe
Luiden van de klokken

20.00 uur

Twee minuten stilte.
Zingen van het Wilhelmus vers 1 en 6
Terug naar het Dorpshuis ’t Waed
Ontbinding van de stoet

Wij stellen uw komst zeer op prijs en verzoeken eenieder, voor zover mogelijk, zich te verzamelen bij
dorpshuis ’t Waed om mee te lopen in de stoet naar het monument op de Terp.
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatoren
Dorpsbelang
Stichting Oranje Nationaal
Basisschool IKC De Skeakel

Marjoleins Bloemen
Op 8 mei is het zover dan is het Moederdag!
Verwen je ( schoon) moeder met een mooie gevulde pot
zomerbloeiers voor maar € 17,50
Of een mooi boeket vanaf € 12,50 dan breng ik het zaterdag
op 7 mei bij diegene langs.
Lijkt het u leuk? U kunt het alvast bestellen op het telefoonnummer:
06-83665557 of mailen naar info@ marjoleinsbloemen.nl
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

Het is nu de tijd om uw benzine zitmaaier in te ruilen
voor één van deze geweldige

RYOBI elektrische zitmaaiers
Demo machines op voorraad
Vraag nu gratis geheel vrijblijvend
een demonstratie aan en ervaar de stilte.
Scherpe aanbiedingen!

WEEKENDAANBIEDING
WEEKEND AANBIEDING !
VRIJDAG
1 - ZATERDAG
2 - ZONDAG
3 OKT.
VRIJDAG
29, ZATERDAG
30 APRIL
EN ZONDAG 1 MEI

IN HET CAFETARIA
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INCLUSIEF SAUS

IN HET CAFÉ

PATAT SHOARMA

4,50
13,50

MET FRIET EN SALADE

*** OOK OM MEE TE NEMEN € 12,50 ***
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

U kunt bij ons terecht voor
alle reparatie en onderhoudsbeurten aan uw fiets!
www.tichelaarsrijwielen.nl
Ook is halen en brengen mogelijk!
Kom langs bij het Fliet 6 in Sexbierum of bel vrijblijvend 06-53673935

We zijn op zoek naar een bezorger
voor (een deel van) Sexbierum.
Wil jij wekelijks geld verdienen?
Stuur dan een bericht naar info@um-krant.nl
of bel met tel. 06-49017375

We zijn op zoek naar een bezorger
voor (een deel van) TZUMMARUM.
Wil jij wekelijks geld verdienen?
Stuur dan een bericht naar info@um-krant.nl
of bel met tel. 06-49017375

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 28 T/M ZATERDAG 29 APRIL

10 PENCE’S € 9,90
15 JODEKOEKEN € 2,85
KWARKBROOD € 2,35

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. runder riblappen .............

7,95

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

2,25

Special:

FILET ROLLETJE

Varkensfilet gevuld met asperge en rauwe ham
En heerlijk gekruid!

100 GRAM € 1,79
vlug klaar:

beefburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. salami ............................... 1,79
250 gr. slagers leverworst ...........

1,95

VLEESWARENDUO:

100 gr. slagers gebraden gehakt
+ 100 gr. gebraden beenham,
samen voor € 3,40
Woensdag 27 april, Koningsdag,
zijn we gesloten!!

Geldig
28 - 30 april

SHOARMA PAKKET

500 gr. vlees, 4 broodjes
en 2 bakjes saus € 8,95

MAALTIJD V/D WEEK:
goed gevulde

MAALTIJD WRAPS
per stuk € 4,45
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 7,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 8,25

