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UM-KRANT
Aanstaande zaterdag 8 januari
komen de jeugdclubs
uw papier weer verzamelen.
Heeft u het 9 uur klaar staan?
Alvast bedankt namens de jeugd.

Ik wol elkenien betanke dy’t oan my tocht ha
en winskje jim in sûn en lokkich 2022.
Sjo Hanenburg

Wy winskje elkenien in sûn en lokkich nijjier
Reinder Nouta,
Simon en Jetske
Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten
ter ere van ons 40 jarig Huwelijk. Het was overweldigend. Onze Hartelijke dank.
Tinus en Tineke Sijbesma
Ons nieuwe adres is: Kade 1 8851 ES Tzummarum
Tel: 051-481618 / 06-22994281

Oproep aan de bewoners van Noordwest-Friesland
Het noordwesten van Friesland is een regio met een rijke historie.
Omsloten door de Middelzee en de Marne was het in de middeleeuwen
nog een eiland. Dit Westergo slibde dicht en wist zich door inpoldering
definitief aan de zee te ontworstelen.
Het Noordwest-Friesland van nu is de plek waar de wind vrij spel heeft en
waar oude klei zich mengt met nieuwe grond. Het is het land van donkere
sterrennachten en weidse uitzichten. Het is hier waar de horizon alleen wordt
doorbroken door glooiende terpdorpen, trotse steden, een slingerende Slachte
en die almachtige dijk. Tegelijkertijd is dit het land van Grutte Pier, Anna Maria
van Schurman, Eise Eisinga en Simon Vestdijk.
Wat we willen
Noordwest-Friesland is oneindig mooi en dat willen anderen graag laten weten.
Als gemeente Waadhoeke en Harlingen, onderwijsinstellingen en ondernemers
uit Noordwest-Friesland is het ons doel om het sociaaleconomisch klimaat in de
noordwesthoek te versterken. Hoe? Door de regio aantrekkelijk te maken (en te
houden) voor bewoners, ondernemers, werkenden en schoolverlaters.
Jij kan ons helpen
Wij hebben daarbij jouw hulp nodig. Jij die in Noordwest- Friesland woont, werkt
en onderneemt. Hoe denk jij over onze regio? Waar ben je trots op? Wat houdt je
zoal bezig, welke herinneringen heb je aan deze hoek, wat maakt jou uniek en wat
zorgt dat jij je een Noordwest-Fries voelt?
Ga naar de website: www.tripledots.nl/enquete en vul de online enquête in.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om een persoonlijk verhaal uit de regio
te schrijven, foto’s te delen en een lijst van tegenstellingen in te vullen.
Help ons en maak kans op een dinerbon ter waarde van € 100,-.
Alvast bedankt!
Gemeente Waadhoeke en Harlingen, Onderwijsinstellingen en Ondernemers uit
Noordwest-Friesland
Meer weten over het sociaaleconomisch actieprogramma?
Ga naar: https://bit.ly/3DOh7vO of kijk op de gemeentelijke websites.

Na een moeilijk en zeer zorgelijk jaar gaan wij 2022 in.
Opnieuw met veel vragen en soms insinuaties.
Natuurlijk valt het niet altijd mee.
Maar wij mogen moed en vertrouwen houden.
Want het licht is in de wereld gekomen
en dat mochten wij met dankbaarheid vieren.
Ik wens U ALLEN met uitgestoken handen dat stralend licht toe.

Leave minsken!
Hjirby wol ik elkenien betankje foar alle leave kaartsjes en telefoantsjes
dy´t ik krigen ha nei´t ferstjerren fan myn skoandochter.
It hat my tige goed dien.
Ik winskje elkenien in sûn en lokkig 2022 ta.
Groetnis, G. Buren-Lautenbach

Doarpsgenoten,
Tige tankber en bliid hawwe we 60 jier houlik belibbe en fierd.
As in woldied hawwe wy alle oandacht fan it doarp en freonen troch kaarten en
blommen beleefd.
Mei tank en groetnis en de beste winsken foar it kommende jier,
Anneke en Henk Houtsma
Op 9 oktober 2021 is mijn lieve man Wim Broer plotseling overleden. In 2018 zijn wij
naar Tzummarum verhuisd. Wat heeft hij sindsdien genoten van de gesprekken met de
dorpsgenoten, de lange fietstochten en het bespelen van het orgel in de kerk.
De vele warme woorden van u, gesproken of geschreven helpen mij het verlies van Wim
te verwerken. Daarvoor ben ik u heel dankbaar.
Leny Broer, Buorren 68.

Heeft u het al gehoord?
€ 101.549,12 !!!
We mogen onszelf feliciteren! Van 1-1-2020 t/m 31-12-2021 (dus in 2 jaar)
hebben we als dorpen € 101.549,12 voor ons MFA verdiend… gewéldig!
Honderden vrijwilligers hebben keihard gewerkt, sponsoren droegen geheel
vrijblijvend hun steentje bij en vaste leveranciers ondersteunden de acties.
Wat een fantastische mienskip!
We geven u graag een inkijkje in een kleine greep uit de acties en activiteiten
van de afgelopen 2 jaren.
Blind-Badminton toernooi
16 augustus 2020
Opbrengst: € 1.279,Moederdagontbijt
10 mei 2020
Opbrengst: € 1.002,-

MFA Bollenmand
21 november 2020
Opbrengst: € 1.135,-

Werk in It Waed
doorlopend
Opbrengst: € 41.734,-

Rally
Bakkeveen-Sexbierum
13 juni 2021
Opbrengst: € 10.470,-

Oud ijzer
doorlopend
Opbrengst: € 14.249,-

Kerstbomen verkoop
december 2021
Opbrengst: € 3.850,Kerstpakketten
2020 en 2021
Opbrengst: € 4.800,-

Hierbij bedanken we alle vrijwilligers, sponsoren en leveranciers. Het is geweldig
wat we samen kunnen bereiken. Ook in 2022 gaan we er weer voor!

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Zaterdag 8 januari 2022
9.00 uur
Gecombineerde inzameling

OUD PAPIER & OUD IJZER

(Sexbierum, Pietersbierum én buitengebied!)
A.s. zaterdag halen de Jeugdclubs het oud papier op en
halen vrijwilligers van het MFA graag uw oude metalen op!
Legt u alles voor 9.00 uur voor ons aan de weg?
Welke metalen kunt u aanbieden?
Wij zijn heel blij met uw oud ijzer, denkt u ook aan bijv. oude accu’s, koper en
messing? Helaas kunnen wij geen witgoed meenemen, u kunt dus geen
koelkasten, vriezers, wasmachines etc. aanbieden.
Hoe kunt u de metalen aanbieden?
Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied van Sexbierum en
Pietersbierum kunt u uw oud ijzer aan de weg leggen.
Heeft u een grote/zeer zware partij oud ijzer, dan halen wij deze graag bij u
op. Bel of WhatsApp dan met tel. 06 - 8301 7402.
Woont u in een naburig dorp, dan kunt u uw oud ijzer inleveren in de oud ijzer
container op het kavelpad aan de Hoarnestreek Sexbierum (achter
Vredenoord).
En bewaart u ook uw opgebrande
waxinelichtjes (aluminiumbakjes)? Deze kunt u
inleveren in de blauwe ton, bij de familie Plat
(Pastorijbuorren 11).
De opbrengst is voor ons nieuwe MFA.
Werkgroep MFA

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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

Tijd voor onderhoud!
Ook nu nog gratis halen en brengen
Eventueel stalling mogelijk.
Mail info@zwartmachines.nl
Of bel 06-15567031 voor een afspraak
Door vele brandstofproblemen vullen wij uw tank
met houdbare brandstof zodat u in het voorjaar startklaar bent
Bij elke aangeboden machine gratis een flacon fuelfit
Om de hele zomer bij uw benzine toe te voegen bij elke tankbeurt

WEEKENDAANBIEDING
WEEKEND AANBIEDING !

VRIJDAG7,1ZATERDAG
- ZATERDAG82EN
- ZONDAG
3 OKT.
VRIJDAG
ZONDAG
9 JAN.

IN
IN HET
HET CAFETARIA
CAFETARIA

4,50
LOEMPIA INCL.SAUS 3,50
14,50
PLATE KIPSATÉ
HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
5,50
MET GRATIS TOETJE! ***
=OP ***ERWTENSOEP
BEREHAP

OP

INCL. SAUS

PER LITER
HUISGEMAAKTE, GOED GEVULDE

17,50
5,50
GEBAKKEN
KABELJAUW
OPENINGSTIJDEN:
IN HET CAFÉ
ERWTENSOEP
PER LITER

MET GEBAKKEN
AARDAPPELEN
OF FRIET,
WOENSDAG
16.00 - 20.00
UUR EN SALADE

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG
- 20.00 UUR
OOK OM MEE TE NEMEN:11.30
€ 16,60
ZONDAG
16.00 - TOETJE!
20.00 UUR***
***
MET GRATIS

Café De Harmonie

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

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!

7,95
250 gr. varkenspoulet ................. 1,95
500 gr. lendelappen ...................

Geldig
6 - 8 jan.

FRIESCHE RIB-EYE

biefstuk uit de runderrib, gemarineerd

100 gram € 2,29

Special:

PORK MEETS CHICKEN
hartige kip omwikkeld met spek

100 GRAM € 1,69

vlug klaar:
baconburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. salami ............................ 1,97
250 gr. Hausmacher leverworst ...

VLEESWARENDUO:

3,25

100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. casselerrib,
samen voor € 3,20

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte LASAGNE

met groenten en gehakt

100 gram € 1,19
VOLGENDE WEEK:

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

