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UM-KRANT
Aanstaande zaterdag 30 oktober komen de jeugdclubs
weer langs voor uw oud papier.
Heeft u het om 9 uur klaar staan?
Alvast bedankt!
En dan graag nog even uw aandacht voor het volgende:

We willen u hartelijk bedanken voor het oud-papier dat elke keer weer voor ons klaar staat!
We hebben enkele verzoeken om de inzameling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen:

•

Zou u het oud-papier goed van restafval willen scheiden. Wij komen elke keer ook
andere materialen tegen die niet tussen het oud-papier in thuishoren, zoals
piepschuim, plastic of hout. Ook belandt meer dan 7% van het oud-papier nog in de
grijze container. Onze inzameling en de verwerking van oud-papier is alleen zinvol als
het papier goed gescheiden wordt van ander afval.

•

Zou u het papier tijdig (voor 9:00 uur ‘s ochtends) klaar willen zetten? Anders is het
mogelijk dat we al langs zijn geweest.

•

Zou u het oud-papier in compacte, samengebonden vorm aan de weg willen zetten?
Losse bladen en kapotte dozen maken dat papier gauw wegwaait en rond gaat
zwerven.

•

Woont u buiten de naamborden van onze dorpen, dan zien wij graag vanaf de weg of
u oud-papier heeft klaarstaan. We kunnen helaas niet bij een ieder het erf op rijden
en/of aanbellen.

•

Wij proberen de inzameling met de jeugd altijd zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Zou u/je als dorpsgenoot, hier ook aan willen bijdragen door met ons op te letten,
goed uit te kijken en rustig aan te doen als u/je ons tegenkomt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het meewerken en tot zaterdag!

ACTIE

NIEUW!

€14,99

UITNODIGING: ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 (en 2020)
woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur in ‘IT MIENSKAR’ te Oosterbierum

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom en mededelingen
Notulen algemene ledenvergadering woensdag 3 april 2019
Herdenken overledenen 2019 en 2020
Federatienieuws
Punt ter stemming: voorstel nieuwe rekentool*
a. (Financiële) Jaarverslagen 2019 en 2020*
b. Verslag kascommissies en benoeming nieuwe kascommissie
c. Vaststellen ledenkorting en contributie (voorstel: geen wijziging)
7. Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar:
Klaas Visser, Jetske Nouta en Piet Tichelaar
8. Afscheid personeel: Jappie Visser (bode), Lieuwe Visser, Paddy Bergsma,
Riemer Posthumus (dragers), Hilly van der Schaar (aflegster) en
Jappie de Groot (grafdelver),
9. Aanstelling personeel
Sybren Klaas Visser (bode), Ruben Bergsma, Jan Rommert de Jong, Daan de Vries
(dragers) en Gerbrig Visser (aflegster)
10. Rondvraag en sluiting officiële deel vergadering
11. Pauze
12. Toelichting nieuwe kleding voor de dragers
13. Ruimte voor napraten onder het genot van een hapje en drankje
*Informatie over de nieuwe rekentool en de concept jaarverslagen zijn te vinden op:
www.uitvaartfederatie.nl/vereniging/oosterbierum-kloosterlidlum
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
Het bestuur
Let op:
- Deze advertentie vervangt (in de Um-dorpen) de persoonlijke papieren uitnodiging.
- Houd er rekening mee dat er gevraagd kan worden naar een coronatoegangsbewijs.

ALD & NIJ
Ook weer zin in een gezellig uitje met Familie, vrienden of collega’s?
Geef je dan op voor onze Workshop!
Je/jullie kunnen kiezen uit een Schijf een Krans of een Boompje
{blank of zwart}.
Graag doorgeven welke je/jullie willen maken,
onder het genot van een hapje en een drankje.
De kosten zijn € 25,00 We beginnen om 19.30 uur.
je/jullie kunnen je op geven voor de volgende datums:
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 en 15 December,
op 06-38301875 / 06-30734079 / 0610801388
Groetjes de Froulje van ALD & NIJ
www.hippezwik.nl
Woonaccessoires, handtassen, wintersjaals,
ansichtkaarten, kaarsen en hippe kadootjes.
Afhalen of laten verzenden.
Normaal zijn wij een webshop maar voor jou speciaal
geopend op zaterdag 30 oktober
Van 11.00 uur tot 16.00 uur (pinnen is mogelijk)
Irene Haakma-Zwik
Sjoerd Draijerstrjitte 37
Tzummarum
KOM LANGS IN ONZE SHOP AAN HUIS, kijk op google voor foto’s van onze winkel.

Uitnodiging: informatiebijeenkomst
over mogelijk kunstwerk in Oosterbierum
Op woensdagavond 27 oktober a.s. is er een informatiebijeenkomst over
een kunstwerk dat mogelijk naar Oosterbierum komt. Dit is nog geen
definitieve beslissing. Daarom informeren we u graag over het kunstwerk
en de mogelijke locatie. Ook horen we graag wat u er van zou vinden.
Om welk kunstwerk gaat het?
Het gaat om een kunstwerk van Sense of Place. Sense of Place ontwikkelt
culturele landschapsprojecten in de Waddenkustregio . Dit kunstwerk is
onderdeel daarvan. Er staan al een paar kunstwerken langs de Waddenkust. Bijvoorbeeld ‘Wachten op hoog water’ op de zeedijk bij Holwerd.
Een beeld bestaande uit twee, van metaal gelaste, vrouwen van vijf meter
hoog. Een volle vrouw en een dunne vrouw die uitkijken over zee.
Dijk van een Wijf
Het kunstwerk waar het hier om gaat is ‘Dijk van een Wijf’. Dit is een
kunstwerk gemaakt door kunstenaar Nienke Brokke. Het is een groot
kunstwerk: een liggende vrouw, met gras overdekt. Het kunstwerk is zo’n
tachtig meter lang bij drie à vijftien meter breed en een hoogte van één
tot vijftien meter hoog.
Waar zou dit kunstwerk kunnen passen?
Een mogelijk passende plek voor dit kunstwerk zou het perceel van de
voormalige afvalstort zijn, bij de zeedijk bij Oosterbierum. Nabij de starten finischlocatie van de Slachtemarathon.
Welkom op de bijeenkomst!
We horen graag uw ideeën en we vertellen graag meer. Op de bijeenkomst zijn aanwezig: kunstenaar Nienke Brokke, Sense of Place en
gemeente Waadhoeke. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in
dorpshuis It Mienskar in Oosterbieurm.
Graag tot ziens!
Kunstenaar Nienke Brokke, Sense of Place en gemeente Waadhoeke

AVC smikkeltas
Tas gevuld met reepkoek, cake, suikerbrood en chocolade

voor
slechts

smikkel
tas

€10,(link op onze
) of door het formulier uit de um-krant +

BestelleN kan tot zondag 7-11 19:00 uur via de avc webshop
website of de qr code hieronder

bedrag in te leveren in de box bij Coop sexbierum. op vrijdag 12-11 wordt de
tas tussen 18:00 en 19:30 thuisbezorgd in alleen Sexbierum, Pietersbierum,
Wijnaldum en oosterbierum. andere plaatsen in overleg

Bestelformulier AVC smikkeltas
Naam:……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………
Ik bestel
o
o
o
o

1x AVC smikkeltas (€10,-)
2x AVC smikkeltas (€20,-)
3x AVC smikkeltas (€30,-)
4x AVC smikkeltas (€40,-)

Knip het formulier uit en stop deze in een envelop met het te betalen bedrag,
lever deze in bij Coop Sexbierum (in de inleverbox).
Bestellen voor zondag 7 november, de tassen worden vrijdagavond 12
november bezorgd op het aangegeven adres, dus zorg dat er iemand thuis is!

De smikkeltassen worden alleen bezorgd in Sexbierum, Pietersbierum,
Wijnaldum en Oosterbierum!

Bij deze willen we jullie bedanken voor de kaarten, bloemen en
telefoontjes, die wij mochten ontvangen na het overlijden van Piet.
Het heeft ons goed gedaan.
Wijnaldum,
Tettje Visser-Nauta, kinderen en kleinkinderen
De collecte 2021 voor de Brandwondenstichting heeft
in Sexbierum/Pietersbierum het mooie bedrag van € 696,00 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor jullie bijdrage

Praktijk Puur Mens, schoonheidsverzorging en massages
100 % natuurlijke producten van Weleda
Nieuw in gezondheidscentrum Het Want Franeker. Oktober aanbieding:

Gratis wenkbrauwen verven bij een gezichtsbehandeling

www.praktijkpuurmens.nl

praktijkpuurmens@gmail.com tel. 0611054662

VOOR EEN DUURZAME UM-GEVING!
Nieuw!
Bij Zwartmachines.nl
100% elektrische
Nieuw! Ryobi zitmaaiers
Nieuw!
geen snaren, geen olie, weinig geluid.
2,5 uur looptijd en led verlichting.
prijzen vanaf €4460,- ex btw

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG
291--ZATERDAG
ZONDAG331
OKT.
VRIJDAG
ZATERDAG30
2 --ZONDAG
OKT.

IN
IN HET
HET CAFETARIA
CAFETARIA

BROODJE SHOARMA

LOEMPIA
INCL.SAUS
INCL. SALADE
EN SAUS
PP
O
O
=
=
OOPP

8,00
3,50

HUISGEMAAKTE,
HUISGEMAAKTE, GOED
GOED GEVULDE
GEVULDE

5,50
5,50
PER LITER
LITER
PER
IN HET CAFÉ
17,50
VARKENSHAAS
SATÉ 16,50
GEBAKKEN
KABELJAUW
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
ERWTENSOEP
ERWTENSOEP

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET, EN SALADE
OOK OM MEE TE NEMEN: € 15,50

OOK OM
MEEGRATIS
TE NEMEN:
€ 16,60
METGRATIS
TOETJE!
******MET
TOETJE!******
WINTERSEIZOEN OPENINGSTIJDEN

Café De Harmonie

UUR
Kade 1 -MAANDAG
Sexbierum - Tel.16.00
591476- -22.00
www.hcrdeharmonie.nl
DINSDAG
16.00 - 22.00 UUR
WOENSDAG 16.00 - 22.00 UUR
DONDERDAG 11.30 - 22.00 UUR
VRIJDAG
11.30 - 24.00 UUR
ZATERDAG
11.30 - 24.00 UUR
ZONDAG
16.00 - 22.00 UUR

Café De Harmonie

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

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

LEEG
VERKOOP
BOVENVERDIEPING
ALLES
ONDER
ÉÉN DAK!
Voor
al uw tegen
benodigdheden
moet u bij PAND 28
zijn!
Alles
elk aannemelijk
bod!

We hebben meer
dankeuze
15 nette gebruikte
Ruime
elektrische
staanMET
vanaf
€ 495,00
GEBRUIKTfietsen
WITGOED
GARANTIE
Gratis
bezorgen
de UM-dorpen
Ook voor
verhuur en
vanaansluiten
elektrische ofingewone
fietsen
ben jedesgewenst
bij ons aan hetuw
juiste
adres
Wij voeren
oude
machine
Kinderfietsen, dameskosteloos
en heren fietsen,
af! elektrische fietsen!

DHL SERVICEPUNT

NajaarsbeurtHalen
fietsen slechts
€ uw
25,versturen van
pakket
Uw fiets wordt geheel nagekeken, gepoetst,
gesmeerd
en behandeld
metVOOR
een vuilafstotend
middel.
IS
UW FIETS
KLAAR
DE WINTER?
Reparaties altijd in overleg met u!
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
fiets wordt geheel nagekeken,
FietsUwreparatie:

gepoetst, gesmeerd en behandeld

‘s ochtends gebracht
de middag
klaar.
meteind
een van
vuilafstotend
middel.
Gratis haal en brengservice
in alle
Dit alles
voorUM-dorpen.
€ 25,Ook voor hetEventuele
onderhoud
van uw
elektrische
fietsde klant.
reparaties
altijd
in overleg met
brengservice
in de UM-dorpen.
bent u Gratis
bij onshaalaanenhet
juiste adres.

Pand 28

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen
de winkel.
waar het opvalt
datinhet
meevalt!

WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Traditionele boekenmarkt Wijnaldum
in Archeologisch Steunpunt
Op zaterdag 30 oktober organiseert Stichting
Archeologisch Steunpunt Wijnaldum haar jaarlijkse
boekenmarkt.
Naast de soms bijna nog nieuwe boeken is er een
groot assortiment 2e hands boeken aanwezig.
Plaats: in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum, Tsjerkepaed 3.
Binnen zijn o.a. de schilderstukken van Ids Wiersma bewonderen.
Daarnaast is het verhaal van de terpen af te lezen in de opgestelde vitrines.
Bezoekers dienen de coronaregels te volgen.
De Boekenmarkt is van: 10.30 tot 16.00 uur.
Parkeren voor bezoekers: bij Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1.

AGENDA VOOR DE UM-GEVING
OKTOBER
27 It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur info avond “Dijk van een Wijf”
28 It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Biljartles
30 10.30 - 16.00 uur boekenmarkt Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
30 It Mienskar Oosterbierum 9.30 uur Kapper “Natasja”
30 Open dag Terskflier kerk Sexbierum van 10.00 - 17.00 uur
31 9.30 uur afscheidsdienst Terskflier kerk Sexbierum

NOVEMBER
1

It Mienskar Oosterbierum 20.00 uur FNP ledenvergadering

1

It Mienskar Oosterbierum 19.30 uur Kaartclub De Famkes

3

It Mienskar Oosterbierum20.00 uur Ledenvergadering begrafenisver. “De Laatste Eer”

4

14.30 - 16.30 uur breicafé in HCR De Harmonie te Sexbierum

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 28 T/M ZATERDAG 30 OKT.

15 SPECULAAS € 3,95
5 PAIN DE LUXE € 3,90
VICTORIATAARTJE € 4,30
SLAGROOM
MOKKA SCHNITT € 5,60

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

Alweer de laatste week!

Spaar voor onze gratis rookworst!!
Bij aankoop van elke 5,- die u besteedt, krijgt u een stempel
op de spaarkaart. Tegen inlevering van een volle spaarkaart
(10 stempels) krijgt u van ons een ambachtelijke rookworst gratis!
Deze actie duur de héle maand oktober!

vleesaanbieding

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
7,95
250 gr. varkenspoulet ................ 1,95
Special:
500 gr. lendelappen ..................

RUNDER CORDON BLUE
rundersteak gevuld met kaas en heerlijke
ham. Lekker krokant gepaneerd

100 gram € 2,25

vlug klaar:

gehakt
cordon blue

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. leverkaas ........................ 0,99
250 gr. Hausmacher leverworst ... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. snijworst +
100 gr. gebraden varkensrollade,
samen voor € 3,20

Geldig
28 - 30 oktober

BEENHAM, DIVERSE SOORTEN
stukje, om zelf te braden

500 gram € 5,95

MAALTIJD V/D WEEK:
eigen gemaakte

ERWTENSOEP
liter € 4,95

VOLGENDE WEEK:

dinsdag: Aeolusburgers
5 halen, 4 betalen!!
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

