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Bericht voor de leden van de afdeling De Bjirmen-Tzummarum
van de Prot. Chr. Ouderenbond
Onze ledenbijeenkomst op dinsdag 1 februari gaat helaas niet door. De reden
hiervan is dat er in de grote zaal van de Terskflier maar maximaal 25 personen
mogen worden toegelaten in verband met de nog bestaande coronaregels.
Wij hopen dat we op dinsdag 1 maart wel weer bijeen kunnen komen.
Houd deze datum alvast vrij.
Namens het bestuur, Jan van der Meulen, secretaris, tel. 0517-591748.

De lezing over ‘Rembrandt en de Bijbel’ door ds. Hamoen gaat woensdag
26 januari NIET door! Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.
Wij houden u op de hoogte.
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 bedragen 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.

Doe mee aan de Zeepkistenrace!

			

Lijkt het je leuk om met een zelfgebouwde
zeepkist van een schans te racen?
Race dan 26 april vanaf de schans mee
Koningsavond/nacht in!
Onder begeleiding van DJ Quickfinger wordt het een feestje om van de
schans af te racen en zo snel mogelijk het parcours af te leggen.
Er zijn mooie prijzen te winnen. We kijken naar originaliteit en snelheid.
Dus wees creatief in je presentatie, kostuum en je bouwwerk!
Deelname is vanaf 8 jaar. Kinderen onder de 8 jaar mogen onder
begeleiding van een volwassene meedoen.
Wat is een zeepkist?
Een zeepkist is een zelfgebouwd of
verbouwd voertuig zonder motor. 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, mits
deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
-

Een zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving.
Dus 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 1,20 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 minimaal 3 en maximaal 4 personen.
Daarvan zijn 2 personen altijd duwers.
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.
Tijdens de technische controle vragen we je te tekenen voor je eigen
aansprakelijkheid.
De schans heeft een hoogte van zo’n 3 meter.
Doe je mee?
Meld je dan aan voor woensdag 20 april bij Rudi Nauta
tel. 0620546188 of Ale Jan Nammensma tel. 0623148961.
Ook voor vragen kun je bij Rudi of Ale Jan terecht.
Er wordt gezorgd voor een avondvullend programma met livemuziek,
een hapje en een drankje.
Dus deelnemers én publiek …… SAVE THE DATE en houd de UM-krant
en onze socials in de gaten voor meer informatie.
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum

Collecte Hersenstichting
In de week van 31 januari t/m 5 februari komen we, met gepaste afstand, weer bij
u/jou aan de deur. Om geld in te zamelen voor alle mensen met hersenaandoeningen. Van psychische klachten, dementie, parkinson, en een hersenbloeding
tot hersenletsel na een ongeluk. En momenteel zijn dat er al meer dan
4 miljoen Nederlanders…
Help daarom de Hersenstichting om deze mensen te helpen.
Met behandeling, onderzoek en hulpmiddelen.
Geef aan de collectant of via rekening NL18 INGB 0000 000 860
Alvast heel erg bedankt!
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Café De Harmonie

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

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Linda Otter

06 27 47 80 53
1op1dieetfraneker.nl
Het 1 op 1 dieet in
Franeker

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 27 T/M ZATERDAG 29 JAN.

10 PENCE’S € 9,90
5 CROISSANTS € 4,05
SUIKERBROOD € 2,15
4 ORANJEKOEK
PUNTEN € 5,25

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. malse hamlappen ...........

4,95

Special:

SMOKEY SAUSAGES

Een mager en kruidig voorgekookt worstje,
heerlijk in combinatie met stamppot

IEDERE 4 GRATIS!!
E

vlug klaar:

boeren gehakt
schnitzels

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden procureur ......... 1,89
250 gr. Hausmacher leverworst ...

VLEESWARENDUO:

3,25

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

Geldig
27 - 29 jan.

RUNDER ENTRECOTE

lekkere malse biefstuk met een randje
naturel of gemarineerd

100 gram € 2,29

MAALTIJD V/D WEEK:
HACHEE MET RUNDVLEES
lekker met rode kool
en aardappel(puree)

250 gram € 3,95
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Gelderse schijven
5 halen, 4 betalen!!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 7,25

