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Bent u/ben jij een van de 80 personen die zich
heeft opgegeven voor onze vrijwilligers-middag?
Dan graag oant sjen op zaterdag 14 mei,
16.00 uur in Dorpshuis It Waed.
Toon je liefde voor kinderhuis ‘Nikki’s Place’
De Prot. Chr. Ouderenbond (PCOB), afdeling De BjirmenTzummarum, had op dinsdag 3 mei de laatste bijeenkomst van dit
seizoen. Gastspreker was dhr. Wessel Veenstra uit Franeker, die een
indrukwekkende presentatie hield over het kinderhuis ‘Nikki’s Place’
in Chiang Mai, een stad in het noorden van Thailand. Dit kinderhuis is
geopend in mei 1996 en er verblijven ruim 100 weeskinderen tussen
0 en 21 jaar. Hun ouders zijn aan aids overleden, waardoor vrijwel alle
kinderen het hiv-virus bij zich dragen. Om te voorkomen dat ook zij
de ziekte aids krijgen, moeten ze hun hele leven dagelijks medicijnen
slikken. Het kinderhuis is voor 99% afhankelijk van donaties; alleen
de medicijnen worden door de overheid vergoed. Wessel zet zich met
hart in ziel in om financiële middelen te vergaren om het kinderhuis
draaiende te houden. Kortgeleden is hij er weer 3 maanden op bezoek
geweest en helpt dan ook mee bij de verzorging. Zijn inspiratiebron
vormen de woorden uit (het Bijbelboek) 1 Korintiërs 13: 1 t/m 13, die
gaan over ‘De liefde’. Het zou mooi zijn als jij ook een steentje wilt
bijdragen om dit belangrijke werk te kunnen laten voortbestaan. Je
kunt dit doen door regelmatig of éénmalig een bijdrage over te maken
op rekening NL26 RABO 0320 496 511 ten name van de ‘Stichting
Nikki’s Friends’. Deze stichting heeft een ANBI-status, waardoor je gift
aftrekbaar is voor de belasting. Meer informatie is te vinden op de
website: nikkisfriends.nl en op de facebookpagina’s van Nikki’s Place
Agape Home en Wessel Veenstra.
Namens alle bewoners van Nikki’s Place alvast heel hartelijk dank
voor je steun.
Het bestuur van de PCOB-afdeling De Bjirmen-Tzummarum,
Toos Wiersma, voorzitter en Jan van der Meulen, secretaris.

5 juni
Keet Kaatspartij (D.E.L.)
Op zondag 5 juni a.s. kun je meedoen aan een hele speciale kaatspartij!
Tijdens het kermisweekend organiseert
de jeugd van de keten uit Sexbierum-Pietersbierum
de Keet Kaatspartij (Door Elkaar Loten) voor iedereen vanaf 15 jaar.
We spelen met de zachte bal en gemengd (dames/heren).
Maak het feest compleet en kom verkleed!
Waar:
Wanneer:
Inleg:
Opgave:

Kaatsveld Sexbierum
zondag 5 juni, aanvang 14.00 uur
€ 5,00 p.p.
vóór 1 juni via onze webshop
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/

Een gezellige middag, met verloting met als hoofdprijs een JBL box!
De partij wordt samen met Kaatsvereniging De Twa Doarpen DIOS
georganiseerd en de opbrengst is voor ons nieuwe MFA.

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Visit Sexbierum
organiseert

Vroege Vogels Wandeling met ontbijt
zaterdag 14 mei om 05:00 uur

Geniet tijdens deze vroege natuurexcursie van de indrukwekkende
vogelzang, het roffelen van spechten en betoverende bloemengeuren.
Met wat geluk zien we ook nog een groepje reeën. We laten ons imponeren
door de rust en de weidsheid van de Waddenzee.
Deze excursie wordt verzorgd door Meindert van Dijk, fotograaf, natuurgids
en wandelcoach.

Programma
 05:00 uur: ontvangst met koffie of thee bij Molen de Korenaar
 ca. 05:15 uur: start wandeling
 ca. 06:30 uur: bij terugkomst ontbijt bij Molen de Korenaar
 na het ontbijt rondleiding door de molen door molenaar Sibe Palma
 gelegenheid tot bezoek van de omringende kunst/stinzen/natuurtuin
Meer info en aanmelden: www.visitsexbierum.nl/agenda
Deadline aanmelden donderdag 12 mei 23:00 uur

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.

Droomde jij vroeger al van een sportcarriere,
maar is het er nooit van gekomen?

Geen probleem, ben je tussen de 15 en 95 jaar, dan kan het alsnog!!
Bij tennisvereniging W.E.S.P. kun je elke woensdagavond een tenniswedstrijd van een uur spelen.
Het is een dubbelspel, waarbij je elke week met en tegen andere spelers wordt ingedeeld.
Voor een eenmalige bijdrage van € 7,50 speel je het hele seizoen vanaf 18 mei t/m 14 september.
Verhinderingen gedurende het seizoen kun je elke week vooraf doorgeven.

zie ook website www.tvwesp.nl

OPENINGSTOERNOOI
zaterdag 14 mei a.s.
Hierbij nodigen we iedereen vanaf
15 jaar uit om deel te nemen aan het
openingstoernooi op de tennisbaan in
Sexbierum.
Aanvang 17:00 uur. De inleg bedraagt
€ 7,50 p.p. inclusief eten en hapjes.
Opgave kan tot vrijdag 13 mei a.s. 17:00
uur:
minke.jansen@ziggo.nl of via de app:
06-19857804

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
- ZATERDAG142 EN
- ZONDAG
3 OKT.
VRIJDAG
13,1 ZATERDAG
ZONDAG
15 MEI

IN HET CAFETARIA

P

O
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HALVE KIP
2X HALVE KIP
IN HET CAFÉ

PLATE HALVE KIP

5,25
10,12,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE

*** OOK OM MEE TE NEMEN € 11,50 ***
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

WINAMER
STRÚNDEI
ZATERDAG 14 MEI
10-16 uur
WIJNALDUM
SCHUURVERKOOP
Bewoners van Wijnaldum openen hun
schuurdeuren voor een 'garage sale'.

STREEKMARKT
Koop streekproducten van
lokale leveranciers.

STEKJESMARKT
Nieuwe plantjes nodig? Neem een
kijkje, koop of ruil op de stekjesmarkt!

BOEKENMARKT
Tweedehandsboekenmarkt bij
het Archeologisch Steunpunt.

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 12 T/M ZATERDAG 14 MEI

10 PENCE’S € 9,90
KRENTENBROOD € 2,15
VICTORIATAARTJE € 4,50
ZWEEDS
APPELTAARTJE € 6,60

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!

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

Special:

1,49

Geldig
12 - 14 mei

BEENHAM

DIVERSE SOORTEN
stukje, om zelf te braden

POLLO FINO

kipdijfilet gevuld met paprika en lente-ui,

omwikkeld met ontbijtspek

IEDERE 4E GRATIS!!

500 gram € 6,95

MAALTIJD V/D WEEK:
HETE BLIKSEM

vlug klaar:

met appel en spekjes

5 halen, 4 betalen!!

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

boeren gehakt
schnitzels
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ........ 1,95
200 gr. Zeeuws spek, stukje ........

VLEESWARENDUO:

3,70

100 gr. gebraden gehakt
+ 100 gr. gebraden runderrollade,
samen voor € 3,40

100 gram € 1,69
VOLGENDE WEEK:

