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UM-KRANT
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
bij stichting Omrin Estafette in Franeker én Harlingen

Estafette vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en zijn
of haar talenten te ontdekken, wat die ook mogen zijn.
Wat kun je doen:
Als vrijwilliger kun je op de verschillende afdelingen van Estafette aan de slag.
We bieden vaste en tijdelijke plekken voor kassamedewerkers, beprijzers, chauffeurs,
bijrijders, sjouwers, stylisten van de winkel, schilders, creatievelingen op het gebied
van hergebruik en recycling en mensen die workshops willen geven.
Vrijwilliger worden?
Bekijk onze vacaturepagina voor mee info of neem direct contact met ons op via:
• 0517 - 38 22 09 | estafettefraneker@omrin.nl (Franeker)
• 0517 - 41 90 75 | estafetteHarlingen@omrin.nl (Harlingen)

WWW.ESTAFETTERECYCLEWINKELS.NL

Aanstaande zaterdag 9 april
komen de jeugdclubs weer langs
voor uw oud papier.
Heeft u het 9 uur klaar staan?
alvast bedankt!

ACTIE
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Doe mee aan de Zeepkistenrace!

Doe mee aan de Zeepkistenrace!
Hé handige Harries, smart ladies, Bob de Bouwers van Sexbierum en Pietersbierum: Een zeepkist is
zo gemaakt. Ga op zoek naar een oude skelter, haal de ketting eraf, maak de onderkant dicht en
pimp de skelter. En TATTERADAAAAA een zeepkist!!
Waar moet de zeepkist aan voldoen?
Een kist kan verschillende sturen hebben: touwtjes, met de voeten sturen, met hendeltjes of met een
voorvork van een fiets met daaraan een stuur. Een verbouwde skelter mag dus, mits deze voldoet
aan de volgende voorwaarden:
-

-

-

Een zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving. Trappers, motoren of andere
aandrijving zijn niet toegestaan.
De kist is tenminste voorzien van 3 wielen die continue de grond raken, een fiets met
zijwielen is niet toegestaan.
Een zeepkist is:
o Minimaal 0,75 m en maximaal 1,80 m spoorbreedte;
o Minimaal 1,20 m en maximaal 3 m lang;
o Minimaal 0,5 m, maximaal 2 m hoog;
o De maximale zithoogte is 50 cm;
o De zeepkist staat minstens 15 cm boven de grond;
o De zeepkist mag exclusief bestuurder niet zwaarder zijn dan 80 kg zijn.
De zeepkist moet voorzien zijn van een goed functionerend rem- en stuursysteem.
De remmen zijn aangesloten op tenminste twee wielen. De remmen moeten onafhankelijk
van de besturing kunnen functioneren.
De zeepkist moet aan de onderkant dicht zijn (zodat er geen voeten tussen de zeepkist en
het wegdek klem komen te zitten).
De stoelen zijn stevig aan de zeepkist bevestigd.

Het team
Een team bestaat uit min. 3 en max. 4 personen. Daarvan zijn 2 personen altijd duwers.
Deelname is vanaf 8 jaar. Kinderen onder de 8 jaar deelname onder begeleiding van een volwassene.
Veiligheid
- Alle deelnemers dragen een helm en beschermende kleding. Denk hierbij aan: geen blote armen en
benen en knie- en elleboogbeschermers zijn aan te raden. Je dient hier zelf voor te zorgen.
- De technische commissie komt zaterdag 23 april bij de deelnemers langs, om de zeepkist te keuren.
- Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk ook
eventuele schade aan materialen en/of opgelopen letsel van deelnemers van de race.
Doen jullie mee?
Meld je dan aan voor 20 april bij Rudi tel. 0620546188 of Ale Jan tel. 0623148961. Ook voor vragen
kun je bij Rudi of Ale Jan terecht.
Race 26 april Koningsnacht in!! Aanvang om 17.00 uur bij It Waed.
DJ Quickfinger maakt de race compleet als commentator.
Met livemuziek van Wijma en van der Werf en onder het genot van
een hapje en drankje maken we er een feestje van.
Voor de kleintjes is er een springkussen.

Na heel veel jaren woonplezier in Sexbierum en in Bjirmenstate ben ik verhuisd.
Met ingang van april 2022 is mijn nieuwe adres:
Friesmastate (It Grien), Oostergoostraat 52, 9001 CM Grou.
Met vriendelijke groet (en wie weet tot ziens),
Siepie Nieuwhof-Dijkstra.
De jaarlijkse collecte van het Reumafonds heeft € 856,55 opgebracht.
Collectanten en gevers hartelijke dank!
Afd. Sexbierum/Pietersbierum

Spikerdoarp is
‘opgericht’ in 2015
door een groepje
enthousiaste
moeders

Ieder jaar doen circa
150 kinderen mee

Wij bieden kinderen
op een
laagdrempelige
manier 3 fantastische

SPIKERDOARP UM-DOARPEN
WORD OOK JIJ SPONSOR VAN DIT GEWELDIGE
EVENEMENT?
Spikerdoarp Um-doarpen is een jaarlijks terugkerend 3 daags evenement voor
alle basisschoolkinderen uit Tzummarum-Firdgum, Oosterbierum, SexbierumPietersbierum.
De 1e drie dagen van de zomervakantie staan voor veel kinderen uit de
Umdoarpen in het tekenen van bouwen.

(bouw)dagen

Jouw financiële
bijdrage zorgt voor
een onbetaalbare
glimlach op de
gezichten van de
kinderen

Het bouwen van hutten, volgen van workshops, sporten, knutselen en met elkaar
spelen draagt bij aan de verbinding tussen onze dorpen en daarmee aan het
mienskip gevoel.
Ook biedt het kinderen die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen gaan
een welkome afwisseling. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen al
deelnemen aan dit evenement.
Door sponsoring of een eenmalige donatie maak jij als Freon of
Freondinne van dit evenement Spikerdoarp ook het komende jaar
weer mogelijk!!

Wij tonen je (bedrijfs)naam/logo op het (bouw)terrein en
in het Um-krantje.

SPIKERDOARP UMDOARPEN

K. vd Walt
(penningmeester)
Pietersbierum
IBANnr:
NL50RABO0325552592
spijkerdorp_umdorpen@
outlook.com

Griene Sjippe
yn It Waed
De aktiviteitekommisje fan it MFA fynt it heech tiid foar in gesellige jûn!
Op 23 april komt it kabaretselskip ‘Griene Sjippe’ nei Seisbierrum mei de
foarstelling:

“Bytsje Minder, Bytsje Mear”
It stik wurdt spile troch Folkert Sijbrandij en Renee Fokkema. Dizze
mannen hâlde harren dwaande mei flitsende, aktuele en humoristyske
teksten en ferskes foar jong en âld. Koartsein: it sil in prachtige jûn wurde!
Op dizze jûn hawwe wy ek in ferlotting mei prachtiche prizen!
Wannear:
Wêr:
Kaarten:

23 april om 20.15 oere
Doarpshûs It Waed, Seisbierrum
Der binne noch (mar) 100 kaarten beskikber, kosten
€ 19,50 per kaart

De kaarten kinne besteld wurde fia ús webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Slagget it jo net om online kaarten te bestellen?
Dan kinne jo op freed 8 april fan 19.00-20.00 oere kaarten keapje op
De Kampen 6 yn Seisbierrum.
Nei ôfrin fan de foarstelling is der alle romte om meiïnoar by te praten
ûnder it genot fan in drankje.

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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 !
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Café De Harmonie

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

VOLG DE UM-KRANT OOK OP FACEBOOK:
https://www.facebook.com/umkrant
of lees de UM-Krant online
op www.um-krant.nl
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.

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

Bespaar op VERENIGINGSDRUKWERK
De Kopieerwinkel in Franeker is specialist in het drukken van
clubbladen en overig verenigingsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie aan, en bespaar ook op de kosten
van uw verenigingsdrukwerk!

0517-396116 of info@kopieerwinkel.com

Leverbaar in alle gangbare maten
Ook afwijkende maten!
Wij leveren ook bescherm-folie voor stoepborden
in 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 cm en A0 formaat

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com
OCKINGAHIEM 65 | 8801 KR FRANEKER | 0517-396116
info@kopieerwinkel.com | www.kopieerwinkel.com

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 7 T/M ZATERDAG 9 APRIL

8 BOTERKOEKEN € 8,30
5 CROISSANTS € 4,05
KRENTENBROOD € 2,15
BOERENCAKE € 3,15
SLAGROOM
MOKKA SCHNITT € 5,70

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 ......

Special:

VERS UIT DE OVEN:
GEBRADEN KIPPENBOUTEN

8,45

4 stuks voor € 6,95

KIP MUFFIN

combinatie van pittige kippendijen
en heerlijke marinade saus

MAALTIJD V/D WEEK:
WITLOFSCHOTEL
MET BEENHAM

IEDERE 4E GRATIS!!
vlug klaar:

boeren
hamburgers

5 halen, 4 betalen!!

100 gram € 1,69

VLEESWARENDUO:

VOLGENDE WEEK:

dinsdag: slavinken, 5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,95

VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Paas gebraden gehakt ..... 1,69
200 gr. Zeeuws spek, stukje ........

Geldig
7 - 9 april

3,70

100 gr. gebraden varkensrollade
+ 100 gr. schouderham, samen voor € 3,40

