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HEB JE HERBRUIKBARE SPULLEN?

GEEF
MAAR
HIER
ESTAFETTE GEEFT ZE DOOR

INBRENG FRANEKER &
HARLINGEN OPEN OP:

maandag t/m zaterdag
tussen 09.00 en 12.00

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.

ACTIE
Zaterdag 23 april van 10:00 tot 14:00 uur in de foodtruck:

Vers gegrilde kippenbouten en
Vietnamese loempia’s

Naast de mogelijkheid om kippenbouten af te halen is het ook mogelijk om deze van
tevoren te bestellen bij de foodtruck! Dit vanwege de beperkte grill capaciteit en het
garanderen van verse kippenbouten.

Bugles sour cream
& black pepper

00
1.

Bugles paprika

00
1.

OPEN Sexbierumer/Pietersbierumer en
omstreken kampioenschap

OPEN Sexbierumer/Pietersbierumer en omstreken jeu de boule kampioenschap
op koningsdag.
Heb je altijd al willen boulen, maar nog nooit op de boule banen bent geweest.
Dan is dit uw kans.
Op koningsdag houden wij een toernooi en spelen we de gehele dag met een vaste
partner.
Neem je oma, tante, neef, buurvrouw een vriend of een vriendin mee en geef je als
koppel op.
Heb je zelf geen boule ballen niet getreurd, deze zijn wel aanwezig bij de boule
vereniging.
Een aantal spelregels zijn.
- Je moet minimaal 21 jaar zijn.
- Een koppel mag niet bestaan uit 2 boule leden maar uit een boule lid en geen
boule lid.
- Niet leden mogen zich wel per koppel opgeven.
- Wil je meedoen en kun je geen partner vinden dan kan je je ook alleen opgeven
en worden hier door middel van loting koppels van gemaakt. (er kunnen dan 2
boule leden bij elkaar komen)
Waar:
de ijsbaan
Meenemen: goed humeur
Wanneer:
27 april 2022
Hoe laat :
13:00 uur
Inleg:
€ 3,00 p.p
Opgave: tot maandag 25 april 19:00
Sjoukje Mulder 0517-591105
Geertje vd Zee 06-14732166

Wees er snel bij want vol is vol.

OPEN OOSTERBIERUMMER
BILJART KAMPIOENSCHAPPEN
60 biljarters strijden
in 3 klassen
op 7 biljarts
om geldprijzen en roem!

Voorrondes
Dond. 21 april vanaf 19,00 uur
Vrijd.22 april vanaf 19,00 uur
Zat. 23 april vanaf 9,30 uur
Finales
Zat. 23 april vanaf 16,00 uur

Dorpshuis It Mienskar
Oosterbierum
Toegang Gratis

Voorjaarsmarkt
Vrijdag 29 april
De markt is van 10:30 – 16:00 uur
Er zijn schoonmaakartikelen, woonaccessoires, handgemaakte
artikelen, hulpmiddelen, bloemen/planten, lekkernij.
Ook zijn er activiteiten voor de kinderen en is er een draaiend
rad/verloting. Dit alles ten behoeve van de bewoners van
Nij Bethanië.

Deze markt vindt buiten rondom Nij Bethanië plaats.

Zorgcentrum Nij Bethanië
Nij Bethanië 1
8851 EJ Tzummarum
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl / 0518 744103

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
- ZATERDAG
- ZONDAG
OKT.
VRIJDAG
22, 1ZATERDAG
23 2EN
ZONDAG324
APRIL

IN HET CAFETARIA

BROODJE
3,75
HAMBURGER
SPECIAAL
P

O
=
P
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IN HET CAFÉ

ZALMFILET

17,95

MET GEB. AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE

*** OOK OM MEE TE NEMEN € 16,95 ***
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

Straatkaatsen Sexbierum / Pietersbierum
20 juni t/m 24 juni 2022
Noteer deze week alvast in uw agenda !
VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant
of lees de UM-Krant online
op www.um-krant.nl

Benen spits Zandmotor Willy van Wingerden

LEZING OVER DOGGERLAND,
VERDWENEN WERELD IN DE NOORDZEE
Met Archeoloog Marcel Niekus maak je een ongekende tijdreis van een miljoen
jaar. Het is een reis voor jong en oud naar een verdwenen prehistorische wereld
in de Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over de prehistorische
bewoners van dit bijzondere land, en hoe ze zich staande hielden in een
omgeving en een klimaat dat steeds veranderde.
Droge Noordzeebodem
Het verhaal begint in de periode van de ijstijden, toen de bodem van de Noordzee meestal droog stond. In een uitgestrekt en vruchtbaar landschap leefden
mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste
moderne mensen. Uiteindelijk werd zo’n achtduizend jaar geleden die
prehistorische wereld overspoeld door het stijgende zeewater.
Doggerlandvondsten
Tegenwoordig zijn nog altijd sporen en voorwerpen uit Doggerland te vinden op
de bodem en stranden van de Noordzee. Verzamelaars, liefhebbers en onderzoekers troffen ze aan langs de branding, in vissersnetten en bij onderwateropgravingen.
Grootste archeologische vindplaats van Europa
De Doggerlandbewoners kregen na de laatste ijstijd, zo’n 11.000 tot 7.000 jaar
geleden, te maken met grote klimaatveranderingen, net als nu. Het zeewater
steeg en na een enorme tsunami verdween Doggerland uiteindelijk onder de
golven. Bij elkaar opgeteld is de verdwenen wereld van Doggerland de grootste
archeologische vindplaats van Europa.
Aanvang: vrijdag 22 april om 20.00 uur
Kosten € 5,00 (alleen kontante betaling). Voor leden van de Oudheidkundige
Vereniging Barradeel € 3,00 Dit is inclusief 2 koffie/thee.
Locatie: Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum
Organisatie: Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en Oudheidkundige
Vereniging Barradeel.
https://www.winaam.nl/archeologie/

* * Voor in de agenda * *

Grote Dorpsveiling
Sexbierum-Pietersbierum
vrijdag 9 september 2022
ijsbaan Sexbierum
Wat verkoop jij? Iedereen mag iets inbrengen voor verkoop
op de veiling. De gehele opbrengst gaat naar ons MFA.
Misschien heb je al een goed idee: verkoop een ochtendje
grasmaaien, avondje oppassen, twee nachten in jouw
vakantiehuisje of stel je bijzondere talent beschikbaar!
Een mooi MFA-gebouw,
begint met een veilingkavel
van jou!
Binnenkort meer….
Werkgroep MFA

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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 bij u worden
opgehaald. Hiervoor kunt u een bestuurslid / vrijwilliger van Stichting Oranje
Nationaal Sexbierum-Pietersbierum aan uw deur verwachten.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om te betalen doormiddel van het scannen met uw mobiele telefoon van een QR-code, die een bestuurslid / vrijwilliger bij zich zullen hebben.
Natuurlijk kan er ook nog steeds contant betaald worden.
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.
Lees verder op de volgende bladzijde -->

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.
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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. varkens procureurlappen .

5,95

100 gr. verse kipschnitzels ..........

1,39

Special:

HONING HAASJE

Varkenshaas, gevuld met rookspek en
kruidenkaas, gemarineerd met sweet-honey

100 GRAM € 1,99

Geldig
21 - 23 april

MALSE EN MAGERE
HAMLAPPEN
500 gram € 5,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

met groenten en gehakt

vlug klaar:

100 gram € 1,19

5 halen, 4 betalen!!

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

saté schijven

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friesche Coppa ................ 2,49
250 gr. Hausmacher leverworst ...

VLEESWARENDUO:

100 gr. palingworst
+ 100 gr. casselerrib,
samen voor € 3,40

3,25

VOLGENDE WEEK:

