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UM-KRANT
KV De Twa Doarpen/DIOS
Sexbierum-Pietersbierum

COOP-partij
Op 12 september wordt er weer gestreden tussen COOP Winsum en COOP Sexbierum. Uit betrouwbare bronnen hebben wij begrepen dat de deelname vanuit
Sexbierum achter loopt op dat van Winsum. Dit kunnen wij natuurlijk niet laten
gebeuren. Geef je nog snel op voor de COOP-partij bij Stefan Stuiver of via het
inschrijfformulier bij de COOP en laat Sexbierum er dit jaar met de prijzen vandoor gaan!
Verklede Afsluitende-partij
Op 19 september organiseert KV de Twa Doarpen- D.I.O.S. een afsluitende partij
voor alle inwoners van Wijnaldum, Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum.
Deze dag wordt georganiseerd voor jong en oud, lid of geen lid.
Voor de leden van de kaatsvereniging is de deelname gratis.
Geen lid? Dan betaal je €5,00 per persoon. Opgave is individueel.
Voor de deelnemers tot 18 jaar wordt met een zachte bal gekaatst.
De 18+ kaatsers kaatsen deze dag met een harde bal.
Onder de 18 en toch met een harde bal willen kaatsen?
Geef je dan op als Senior.
Opgeven via secretaris@detwadoarpendios.nl. Graag naam en leeftijd vermelden.
Voor degene met de origineelste, mooiste, leukste verkleed-outfit wacht een
mooie prijs!

ACTIE

KLEINTJE MERKE WINAAM
Zaterdag 11 september:
We beginnen dit jaar alvast op de zaterdag. Vanaf
16:00 zijn er spelactiviteiten voor jong en oud,
hiervoor kan je je ter plekke opgeven. Daarnaast is er
ook jeu de boules voor de senioren. Deze middag zijn
er leuke prijzen te winnen. Vanaf 19:00 is er een DJ die
er een mooi feestje van gaat maken.

Zondag 12 september:
Dit jaar introduceren we het matinee kaatsen (het
kaatsen is met zachte bal).
Opgave kan via: keatsebalwinaam@hotmail.com
Aanvang kaatsen senioren: 10:00
Aanvang kaatsen jeugd: 10:00
Na het kaatsen is er zoals altijd de jaarlijkse BBQ.
Deze begint rond 17:00 en zal met muziek zijn.
Opgeven kan via de mail:
keatsebalwinaam@hotmail.com
Er zal het gehele weekend een springkussen aanwezig zijn.
We hopen jullie allemaal het weekend te zien op het
kaatsveld!

De Merke Commissie
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Zondagmiddag 12 september

Kloostertuin Oosterbierum met optreden muziek
van Noot aan de man.
De tuin is open van 13.30 tot 17.00 uur.

Burendag op de Kloostertuin

Zaterdag 25 september
Programma van 09.30 tot 13.00 uur. Samen
maken we de tuin winterklaar. En natuurlijk is er
koffie, thee, lekkers en een gezamenlijke lunch.
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Steun de tuin

Kloostertuin Oosterbierum is in enkele jaren een begrip in
Waadhoeke geworden. Veel mensen komen er om even te
genieten van de rust, om groente, fruit of bloemen te halen of
voor de gezellige zomerse theetuin. Onze tuin draait volledig op
vrijwilligers en kan een steuntje in de rug goed
gebruiken. Steunt u de Kloostertuin ook met
een gift? Met alle vrijwillige bijdragen kunnen
we de tuin onderhouden en behouden.
Maak uw bijdrage over via de QR-code
of doneer op onze bankrekening.

Stichting Kloostertuin Oosterbierum NL64 RABO 0301 8469 95

De blommen stean noch altiid foar it rut
Noch hieltyd wurd der kofje dronken yn de keuken
Mar “de baas” is der net meer bij
Hein Dijkstra, ús buurtgenoat en doarpsman is net meer
De ferskes dy t ús buorman song stienne net yn de top 40
Mar binne hooplik wol ta treast foar de family
Dy winskje wy in protte sterkte ta
As de blommen foar it rút wei moatte
En de kofjekopkes foar it lêst opromme wurde
Bewenners fan de Buorren, Keatsebuorren en Terp

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

Lieve Mensen...
Wij willen iedereen die aan ons gedacht heeft, d.m.v. Kaarten, bloemen
en warme woorden, heel Hartelijk Bedanken!
Ons Terras
Onze 40-jarige trouwdag op Zaterdag 4 September
jl. is vooris
onsOpen
Terp 3 - Wijnaldum
een onvergetelijke dag geworden.
Mooie
- Wandeltochten
Die wij samen met de kinderen
mochten
vieren.
3 en kleinkinderen
ga naar: www. winaam.nl

-

Zelfbediening
Groetjes Jappie enZelfbediening
Maaike
J Plat-Vis.
Zelfbediening
> Zelfbediening - > Zelfbediening

Weer een paar liter echte Roundup (360)
Ontvangen.
4 cyl.
15,- euro per halve ltr. > 5 ltr. voor 145,- euro. Op is Op
Bestellen na 12,00 uur j.friesland@gmail.com
per- tel: 0630 618843 of via
>>> Email : j . friesland@gmail.com - Alleen afhalen

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

PEARKEKEATSEN ‘BY NIGHT’
OP ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
VvV Tzummarum organiseert op zaterdag 18 september a.s. vanaf 19.00 uur
Pearkekeaten ‘By Night’. Een partij met zachte bal voor Dames en Heren vanaf
14 jaar. Ieder Pearke bestaat uit een man en een vrouw en er moet in ieder geval
éên deelnemer lid of donateur van VvV zijn. Heb je geen maat, dan kun je je ook
individueel opgeven. Bij voldoende opgave worden er dan door het bestuur
Pearkes gevormd.
Opgave is mogelijk tot donderdag 16 september 19.00 uur bij voorkeur via
info@vvv-tzummarum.nl of bij één van de bestuursleden. Inleg per koppel € 5,--

WEEKENDAANBIEDING!

VRIJDAG 10 - ZATERDAG 11 - ZONDAG 12 SEPT.

IN HET CAFETARIA

FRIKANDEL
SPECIAAL

2,25

IN HET CAFÉ

CORDON BLUE

15,50

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN OF FRIET EN SALADE
*** OM MEE TE NEMEN € 14,50 ***
*** MET GRATIS TOETJE! ***

Café De Harmonie

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

T-SHIRTS, POLO’S,
HOODIES, BODYWARMERS
NAAR WENS BEDRUKT
MET TEKST, LOGO OF AFBEELDING

De Kopieerwinkel

Ockingahiem 65 | Franeker | info@kopieerwinkel.com

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

Voorjaarsbeurt
fiets
slechtsvan€uw25,Halen
en versturen
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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING
GELDIG VAN DONDERDAG 9 T/M ZATERDAG 11 SEPT.

10 PORTUGEZEN € 5,95
15 JODEKOEKEN € 2,75
KRENTENBROOD € 2,15
HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE € 6,20

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 .....

6,95

Special:

TRICOLORE SCHUITJE
Varkenshaas medaillons met courgette,
tomaat en mozzarella. Heerlijk gekruid.

100 gram € 1,59

vlug klaar:

shoarma
burgers

5 halen, 4 betalen!!
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. shoarmarollade .............. 1,89
250 gr. Hausmacher leverworst ... 2,95
VLEESWARENDUO:

100 gr. gebraden runderrollade +
100 gr. schouderham,
samen voor € 3,20

Geldig
9 - 11 sept.

HAASBIEFSTUKJES

de fijnste biefstuk, én van eigen slacht

4 halen, 3 betalen!
VERS VOOR U GEMAAKT:
GEVULD STOKBROODJE
PER STUK € 3,95
VOLGENDE WEEK:

dinsdag: kilo verse worst € 6,99
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

