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Beste dorpsgenoten,
Hierbij nodigen wij u uit om vanuit thuis de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog en alle andere
oorlogen te herdenken. Deze herdenking zal plaatsvinden op maandag 4 mei aanstaande.
Het thema van de herdenking dit jaar is: Vrijheid geef je door! Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet
vanzelfsprekend.
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar
roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag
halfstok te hangen.
19.58 uur

Taptoe
Op verschillende plaatsen in onze dorpen zal door enkele inwoners de taptoe
gespeelt worden.

20.00 uur

Twee minuten stilte.
Zingen van het Wilhelmus (couplet 1).

De kranslegging zal dit jaar in stilte (zonder publiek) plaatsvinden.
Kom niet naar de muzikanten toe maar ervaar dit van afstand en herdenk thuis.
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
PCBS De Skeakel

ACTIE

Beste dorpsgenoten,
De maatregelen in verband met het coronavirus maken dat we 75 jaar vrijheid
niet in elkaars bijzijn kunnen vieren.
We waren al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor dit feest. Hierbij hoorde
ook een speciale uitgave van het blad Silhouet. Veel activiteiten/festiviteiten zijn
aangepast of afgelast, maar deze speciale uitgave is geslaagd.
Het blad Silhouet wordt uitgegeven door Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
en normaal alleen bij de leden bezorgd. De speciale uitgave van Silhouet wordt
deze maand echter huis-aan-huis verspreid. Wij proberen dit deze week samen
met een aantal vrijwilligers zo goed mogelijk te verzorgen. Als u de speciale uitgave aan het eind van deze week nog niet hebt ontvangen en wel belangstelling
hebt, dan kunt u deze vanaf 4 mei ophalen bij:
José Brink, Terp 1, Sexbierum, tel.nr. 0517-592284.
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum-Pietersbierum
Toneelvereniging Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen
Werkgroep Kerk en Israël PKN-gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Drumfanfare Concordia
Ondernemersvereniging Sexbierum-Pietersbierum
It Waed
PCBS De Skeakel

ALTIJD VOLOP ACTIE BIJ PAND 28!

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

Ruime keuze

Even wat Fleur
is dezeMET
moeilijke
tijd!
GEBRUIKT
WITGOED
GARANTIE

Gratis bezorgen
en aansluiten
in de UM-dorpen
Doorlopende
plantenmarkt
Wij voeren desgewenst
bij PANDuw
28oude machine
kosteloos af!

met veilingverse perk planten.

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

IS UWUFIETS
KLAAR
VOOR
DE WINTER?
bent van
harte
welkom
in
WIJ VERZORGEN DE WINTERBEURT!
onze nieuwe
Uw fietswerkplaats
wordt geheel nagekeken,
gepoetst, gesmeerd en behandeld
voor professioneel
fietsherstel.
met een vuilafstotend middel.
alles
€ 25,Dé fietsenmakerDitvan
devoor
Umgeving!
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.
Gratis haalbrengservice
in de UM-dorpen.
Gratis haal
en enbreng
service.
Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
of langskomen in de winkel.

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

Beste dorpsgenoten,
De maatregelen rondom COVID-19 maken dat we 75 jaar vrijheid niet in elkaars bijzijn kunnen vieren.
Extra speciaal zou het dit jaar worden met vele activiteiten die er zouden worden georganiseerd in
onze dorpen. Deze zullen we misschien later nog eens door laten gaan. We houden u op de hoogte.
Toch hebben we iets bedacht om de vrijheid op 5 mei wel een beetje te vieren in onze dorpen.
We roepen de jeugd van onze dorpen op, om mee te doen aan een STOEPKRIJTWEDSTRIJD.
Maak een mooi kunstwerk bij je eigen huis op de stoep of op straat en fleur onze dorpen helemaal op.
Kom een doosje stoepkrijt ophalen, op 4 of 5 mei, bij één van de onderstaande adressen en schrijf je
naam op de lijst zodat we weten dat je meedoet.
Kampen 23
Adelenstrjitte 35
Van Haersoltestrjitte 19
Hottingabur 34
Terp 5
Tsjerkepaed 13
Vanaf 15.00 uur vliegt er een drone over om alle creaties in beeld te brengen. Deze beelden zullen we
later op onze facebookpagina plaatsen.
De mooiste creaties belonen we met een leuk prijsje. Deze bezorgen we dan op een later tijdstip bij
jou thuis.
Hangt u allen de vlag de gehele dag in top?
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum
Toneelvereniging Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
Werkgroep Kerk en Israël PKN-gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Drumfanfare Concordia
Ondernemingsvereniging Sexbierum-Pietersbierum
It Waed
PCBS De Skeakel

Na een afnemende gezondheid, is zaterdag 18 april overleden, onze buurtgenoot

Gerben Jan de Vries
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte de komende tijd.
Buurtvereniging Pietersbierum

Verras je moeder op 10 mei met een
“Boeren Moederdag-ontbijt”
Bestel een Moederdag-ontbijt en zet je moeder op een verrassende manier in
het zonnetje. Dit unieke Boeren Moederdag-ontbijt wordt gratis bij je moeder
bezorgd, in alle UM-dorpen. De opbrengsten van deze actie komen ten goede
aan ons nieuwe MFA.
Wat mag je verwachten?
Het Boeren Moederdag-ontbijt is een heerlijk en
compleet ontbijt voor 1 persoon. Samengesteld
met ontbijtproducten van lokale ondernemers en
met de uiterste zorg bereid. Uiteraard nemen we
hierbij de geldende hygiëne-/corona-eisen in acht.
Wat kost het?
Het Moederdag-ontbijt kost €12,50 per persoon. Voor deze leuke prijs, wordt
je moeder aan de deur verrast met een heerlijk compleet ontbijt. Voor
meerdere personen bestellen kan ook, zodat je samen met je moeder kunt
ontbijten!
Hoe werkt het?
- Vul het aanvraagformulier volledig in en lever dit uiterlijk 6 mei in bij de
Coop in Sexbierum in de speciale inlevermand óf mail de benodigde
gegevens naar: activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
- Betaal het ontbijt uiterlijk woensdag 6 mei, door het bedrag van
€12,50 p.p over te maken onder vermelding van het afleveradres op
bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v. Stichting Dorpscentrum
Sexbierum.
- Wij bezorgen het ontbijt op zondagochtend 10 mei tussen 8.00 en
9.30 uur bij je moeder (afleveradres).

Oud ijzer inzameling was een groot succes!

De oud ijzer inzameling op 18 april jl. heeft een geweldig bedrag opgeleverd:
meer dan €3.100,00! Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm
dan ook!
Werkgroep MFA 2020-2021

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Samen in beweging

Aanvraagformulier Boeren Moederdag-ontbijt
Naam aanvrager:

Verras je moeder op 10 mei met een
Mobiel “Boeren
telefoonnummer
aanvrager:
Moederdag-ontbijt”
Bestel een Moederdag-ontbijt en zet je moeder op een verrassende manier in

het zonnetje.
Naam
moeder:Dit unieke Boeren Moederdag-ontbijt wordt gratis bij je moeder
bezorgd, in alle UM-dorpen. De opbrengsten van deze actie komen ten goede
aan ons nieuwe MFA.

Afleveradres ontbijt:
Wat mag je verwachten?
(straat, huisnummer, dorp)Het Boeren Moederdag-ontbijt is een heerlijk en

compleet ontbijt voor 1 persoon. Samengesteld
met ontbijtproducten van lokale ondernemers en
met de uiterste zorg bereid. Uiteraard nemen we
Aantal personen (á €12,50):
hierbij de geldende hygiëne-/corona-eisen in acht.
Wat kost het?boodschap voor moeder:
Persoonlijke

Het Moederdag-ontbijt kost €12,50 per persoon. Voor deze leuke prijs, wordt
je moeder aan de deur verrast met een heerlijk compleet ontbijt. Voor
meerdere personen bestellen kan ook, zodat je samen met je moeder kunt
ontbijten!

Hoe dit
werkt
het? uiterlijk woensdag 6 mei in bij de Coop in Sexbierum in de speciale
Lever
formulier
Vul
het
volledignaar:
in en
lever dit uiterlijk 6 mei in bij de
inlevermand ófaanvraagformulier
mail de benodigde gegevens
activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
Coop
in
Sexbierum
in
de
speciale
inlevermand
de p.p
benodigde
Betaal het ontbijt uiterlijk woensdag 6 mei, door het bedrag óf
vanmail
€12,50
over te maken
gegevens
naar:
activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl
onder vermelding van het afleveradres op bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v.
- Betaal
het ontbijt
uiterlijk woensdag 6 mei, door het bedrag van
Stichting
Dorpscentrum
Sexbierum
€12,50 p.p over te maken onder vermelding van het afleveradres op
bankrekening NL11 RABO 0326940588 t.n.v. Stichting Dorpscentrum
Sexbierum.
- Wij bezorgen het ontbijt op zondagochtend 10 mei tussen 8.00 en
10(afleveradres).
Mei is het Moederdag!
9.30 uur bij je moeder

Marjoleins Bloemen
Wil je je (schoon) moeder ook verrassen?

Oud ijzer
inzameling
was
eenmanden
groot succes!
Dat kan
wij hebben
mooie
vol met mooie bloeiers

De oud ijzer inzameling op 18 april jl. heeft een geweldig bedrag opgeleverd:
voor maar € 15,meer dan €3.100,00! Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm
dan ook!Ook hebben we vrolijke pluk boeketten voor maar € 8,50
Werkgroep MFA 2020-2021

We bezorgen het op zaterdag en we sturen een betaalverzoek.
kunt bellen of appen naar dit telefoonnummer:
06-83665557
MFAUSexbierum-Pietersbierum
Samen
in beweging
Marjolein’s Bloemen - Westerbuorren 19 - 8851 GJ TZUMMARUM

ZWARTMACHINES.NL
De lente begint ondanks
ondanks alles!
Daarom in de aanbieding:

GTM loop maaiers vanaf € 299,John Deere loopmaaiers 43 cm vario aandrijving 15% korting
47 cm vario aandrijving 15% korting
John deere zitmaaier X126 van € 3630,- nu € 3299,Diverse accumachines 20% korting
Kubota mini tractor B6000 € 2795,Maairobots vanaf € 999,-

In de verhuur :
Verticuteermachine
Tuinfrees
Houtklover
Accu kettingzaag
Onkruidborstelmachine

Openingstijden vanaf donderdag
30 april alleen voor het afhalen
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

16:00 - 20:00 uur
11:30 – 20:00 uur		
11:30 – 20:00 uur
16:00 – 20:00 uur

Het gehele assortiment is weer
in de snackbar verkrijgbaar

BROODJE
3,50
HAMBURGER SPECIAAL
Aanbieding:

PLATE RIB ROAST

15,50

met geb. aardappelen of friet en salade

Plateservice en patat en snacks
uit de snackbar
uitsluitend telefonisch bestellen!!
0517-591476

Café De Harmonie

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

Voor lekker brood naar uw warme bakker!

WEEKAANBIEDING

GELDIG VAN DONDERDAG 30-04 T/M MAANDAG 04-05

4 BEVRIJDINGSSOEZEN € 5,95
4 ORANJE GLACE’S € 4,50
SUIKERBROOD € 2,10
75 JAAR BEVRIJDINGS
ORANJEKOEK € 5,10

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 bieflappen ...........

Geldig
30-04 - 02-05

7,95

Special:

FRYSK KIP PAKKETJE

malse kipfilets verpakt in lekker ontbijtspek
en rauwe ham. Beetje op z’n Frans gekruid

100 gram € 1,69

VLUGKLAAR:

kerrieschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. gebraden fricandeau ...... 1,79
250 gr. gekookte worst .............. 2,95
VLEESWARENDUO:
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. varkensrollade, samen voor € 3,20

a.s. dinsdag, Bevrijdingsdag,
zijn we gesloten!

SCHOUDERKARBONADE
kilo voor € 7,95
vers voor u gemaakt:

GEVULD
STOKBROODJE
per stuk € 3,95

VOLGENDE WEEK:
woensdag: kilo gekruid gehakt € 6,99

