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UM-KRANT
Open kerk voor iedereen!

Vanaf 6 mei a.s. opent de Martinitsjerke van Tzummarum elke vrijdagavond
haar deuren van 19.00 u. tot 20.00 u.
In deze tijd waarin geweld en oorlog de voorpagina’s domineert, het nog niet lukt
het klimaat te veranderen en Corona diepe sporen heeft getrokken en in ieders
persoonlijk leven zoveel gebeurt, willen wij de deuren van de kerk wijd openzetten
voor ieder die daar behoefte aan heeft.
U bent van harte welkom om stil te zijn, naar muziek te luisteren, een kaarsje te
branden, koffie te drinken, en om even rust te nemen en weg te zijn uit de hectiek
van alle dag.
Ieder is vrij dat op zijn of haar eigen manier te doen. Er is geen goed of fout. Voel
u welkom, of u deel uitmaakt van de kerkelijke gemeente of niet. Kom samen met
iemand die u kent of alleen. De kerk is er voor iedereen!!
De kerkenraad PKN gemeente Tzummarum-Firdgum

Oosterbierum Kloosterlidum

Lege flessenactie
DONDERDAG 19 mei vanaf 18.30 uur

ACTIE
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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.
19.20 uur

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

19.30 uur

Vertrek naar het monument.
Drumband Concordia loopt voorop

19.40 uur

Bij het monument op de Terp
Toespraak door wethouder Jan Dijkstra
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

‘t Ritshuus is wegens vakantie
gesloten van 6 mei t/m 3 juli
Haerdawei 38 Oosterbierum
Tel. 0518 482115

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
77 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

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.

Winnaars Zeepkistenrace
Wat was het een feest!! Niet alleen door de geweldige mooie zeepkisten
en de racekunsten van de deelnemers maar ook door de gezellige sfeer
van het publiek in combinatie met de muziek van Weima & Van der Werf
en DJ Quickfinger. Het feestje was compleet bij It Waed, Sexbierum.
De winnaars met de snelste tijd zijn:
1e prijs
Team Knakkie (18,77)
e
2 prijs
Team Buurman & Buurman (18,83)
3e prijs
Team van der Meer Racing (18,98)
De winnaars met de origineelste zeepkist zijn:
1e prijs
Team Racemonsters
2e prijs
Team Fjoerfretters
VAN HARTE GEFELICITEERD!!
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Waadhoeke en een bijdrage van Losse Fearren (Wonen
Noordwest Friesland).

Industrieweg2a2a|| 8861
8861 VH
VHHarlingen
Harlingen|| 0517
43 10 15 || www.wiltjereoffenga.nl
Industrieweg
0517-431016
www.wiltjerenoffenga.nl

Beste dorpsgenoten van Oosterbierum/Klooster-Lidlum,
De kinderen en clubleiders komen maandagavond 9 mei bij u langs voor een
bijdrage voor club.
Helaas is het vanwege de corona de afgelopen jaren niet gelukt om langs
te komen.
Momenteel zijn we met een leuke groep kinderen op club in de leeftijd
van 8 t/m 14 jaar. Er zijn vijf clubleiders.
De club is onderdeel van de kerk, maar iedereen is welkom, onder het motto
‘samen zijn met jongeren’.
We hebben een mooie kalender opgesteld met daarop verschillende activiteiten
zoals een excursie naar de rooms-katholieke kerk, schaatsen, avondje het veld
in, playbackshow en nog een aantal activiteiten.
Om dit alles te kunnen bekostigen betalen de kinderen clubgeld.
Toch kunnen we niet zonder uw steun, daarom vragen we ook u een bijdrage
voor club.
Voorheen noemden we dit ook wel donateursgeld.
We proberen bij iedereen op deze avond langs te komen. Het kan voorkomen
dat we niet alle huizen/straten op een avond kunnen doen. Dan kunt u ons in de
loop van de week of die week daarop verwachten. We hopen op u begrip.
Tot maandagavond.
Alvast bedankt namens de kinderen van de jeugdclub Oosterbierum

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

Winamer Strúndei
Zaterdag 14 mei is de eerste editie van de
Winamer Strúndei. Op deze dag zijn er door
het hele dorp allerlei markten en activiteiten.
Bezoekers kunnen uitgebreid door
Wijnaldum ‘strúnen’, kijken of er wat voor
hen bij zit en kennis maken met eten uit de
streek. Streekproducten en duurzaam
shoppen staan deze dag centraal.
De Winamer Strúndei start om 10.00 uur. Op
meer dan 50 locaties door het hele dorp
verkopen de Wijnaldumers hun tweedehands
spullen. Bij het dorpshuis De Bijekoer is een
streekmarkt met een ruim aanbod van producenten en prachtige regionale producten. Een kok
maakt hier kleine culinaire hapjes van, die bezoekers kunnen proeven. Er zijn kramen met
plantenstekjes om te ruilen of te kopen en een tweedehands boekenmarkt bij het Archeologisch
Steunpunt. Een mooie gelegenheid om hier meteen ook het schilderij “gezicht op Winaam” van
kunstenaar Herre Hooghiemster te bewonderen. Daarnaast zijn er in het dorp activiteiten voor
kinderen, zoals een springkussen, zaadbollen maken en een verhalenverteller. De Winamer
Strúndei duurt tot 16.00 uur.
Overige informatie: www.winaam.nl.

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!

Wegens vakantie is ons bedrijf van
26 mei (Hemelvaartsdag) t/m 6 juni (Pinksteren)
gesloten.

De UM-Krant verschijnt WEL!
gedurende deze periode!

De Kopieerwinkel
Ockingahiem 65 - Franeker

WEEKENDAANBIEDING
WEEKEND AANBIEDING !
VRIJDAG 6,
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FRIKANDEL
SPECIAAL

2,00

IN HET CAFÉ

PLATE SCHNITZEL
STROGANOFF

15,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE

*** OOK OM MEE TE NEMEN € 14,50 ***
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

TE HUUR

BEVRIJDINGSDAG
AANBIEDING
GELDIG OP BEVRIJDINGSDAG, DONDERDAG 5 MEI

4 ORANJE SOEZEN € 6,15
5 BEVRIJDINGS TOMPOUCEN € 7,75
Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 5 T/M ZATERDAG 7 MEI

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
10 MINI CROISSANTS € 4,50
6 WITTE BROODJES € 2,80
MOEDERDAGTAARTJE € 12,50

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 ......

8,45

Special:

FILET ROLLETJE

Varkensfilet gevuld met asperge en rauwe ham
En heerlijk gekruid!

100 GRAM € 1,79

varkens procureur rollade
met speciale kruiden!

kilo € 11,90

MAALTIJD V/D WEEK:
HETE BLIKSEM
100 gram € 1,69

kerrie
schijven

VOLGENDE WEEK:

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ....... 1,89

VLEESWARENDUO:

MOEDERDAG ROLLADE

met appel

vlug klaar:

250 gr. gekookte worst ...............

Geldig
5 - 7 mei

2,95

100 gr. slagers boterhamworst
+ 100 gr. katenspek,
samen voor € 3,40

dinsdag: 4 hamburgers +
4 Friese slavinken € 8,95
woensdag: kilo gekruid gehakt € 8,25

