Wekelijkse huis aan huis krant voor de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum,
Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum
Uitgever: vof Omlo | Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker
0517-396116 | info@um-krant.nl

DINSDAG 19 APRIL:

BINGO!
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UM-KRANT

ACTIE

1.

ALLES IN 00
DE TRUCK

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.

ZEEPKISTENRACE SEXBIERUM-PIETERSBIERUM
Race 26 april Koningsnacht in!!
Doen jullie mee?
Meld je dan aan vóór 20 april bij Rudi tel. 0620546188 of Ale Jan tel.
0623148961. Ook voor vragen kun je bij Rudi of Ale Jan terecht.
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.
Aanvang
17.00 uur bij It Waed.
Commentaar race door
DJ Quickfinger
Livemuziek
Wijma en van der Werf
Warme hap & drankjes verzorgt door It Waed
Springkussen
Voor de kleintjes
Komt allen de racers aanmoedigen en geniet van een gezellige avond!!
Dit evenement wordt mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Waadhoeke

Werkgroep MFA
MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

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 (seal iepen fanôf 19.30 oere)
Doarpshûs It Waed, Seisbierrum
€ 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 woansdei 13 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!

Beste minsken , doarpsgenoaten,
65 Jier trouwt, it wie in bysûndere dei!
Blommen, kaarten en gedichten wiene as in reinbôge om ús hinne.
Tige tank,
hertlike groetnis
Gouke en Froukje Dijkstra- Nouta.

WEEKENDAANBIEDING
WEEKEND AANBIEDING !
VRIJDAG 15,
1 - ZATERDAG
- ZONDAG
3 OKT.
VRIJDAG
ZATERDAG 216,
1E PAASDAG
17
E
EN 2 PAASDAG 18 APRIL

IN HET CAFETARIA

PISTOLET BEENHAM

=OP

OP

MET HONING-MOSTERDSAUS

5,95

IN HET CAFÉ

KIPSCHNITZEL
HAWAÏ

15,50

MET GEB. 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

Voedselbank ‘De Helpende Hand’
Het zou mooi zijn als je tijdens het speciale paasontbijt, de paasbrunch of het
paasdiner ook even stilstaat bij de mensen met een krappe beurs, die hier niet van
kunnen genieten.
Laat hen delen in jouw rijkdom door een gift over te maken op rekening:
NL13 RABO 0123 148 111 ten name van De Helpende Hand te Harlingen.
Een vriend van de Voedselbank
Beste mensen,
Voor al het meeleven in de afgelopen tijd,
zeggen wij u hartelijk dank!
Vriendelijke groet, Seerp en Thea Jukema

Jij zit in ons hart
Jij bent de allerliefste
Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart
Via deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden, bloemen en kaarten die wij hebben mogen ontvangen
na het overlijden van onze allerliefste

Juultje Runia-Koning
Dit heeft ons diep ontroerd en erg gesteund.
				Albert Runia
				kinderen en kleinkinderen

EETCAFE TZUMMARUM
Rundvlees
Hamburger
Schotel
€ 11,95
* Voor 2 personen

Maandmenu
* Kippen- of Tomatensoep
* Mini Loempia’s
* Babi Pangang
* Foe Yong Hai
€ 25,* Tjap Tjoy
* Babi Spek
(keuze uit Nasi/Bami/Rijst)

Openingstijden: Ma t/m Zondag van 12:00-21:00 uur
Buoren 85 Tzummarum Tel. 0518 850 797

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 14 T/M ZATERDAG 16 APRIL

10 GEVULDE KOEKEN € 10,35
5 PAIN DE LUXE € 4,00
PAASBROOD € 5,20
PAASTAART
VOOR 12 PERSONEN € 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

VLEESAANBIEDING
VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!

PAAS ROLLADES

per kilo

Geldig
13 - 16 april

PAASKIP IN BRAADZAK

magere varkensrollade		
9,95
gekruid, met groentenbouquet
varkens procureur rollade
11,95
per kilo € 8,95
half-om-halfrollade		 15,90
Diverse smaken beenham
Gourmetschotel
per 500 gram			
6,95 voor 2 personen (ca. 500 gr.) € 9,90
Of kiest u voor:
Special:

HONING HAASJE

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

100 GRAM € 1,99
vlug klaar:

baconburgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden rib-eye .............. 2,99
250 gr. grillworst naturel ............

VLEESWARENDUO:

3,25

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

PAASMAANDAG
ZIJN WIJ
GESLOTEN!

Luxe Gourmet/Steengrillschotel

met kip saté, gemarineerd vlees en
mini gehakt cordon blue p.p. € 5,95
VOOR BIJ DE BORREL:
PAAS-BORREL-BOX
€ 19,95
voor 5-6 pers. gesneden stukjes worst.
Inhoud: kipdij stukjes, grillworst, Zeeuws
spek, droge worst en leverworst
Of reserveer een warme hapjespan voor
ca. 10 personen, met in bruikleen een
warmhoudpan
VOLGENDE WEEK:

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

