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!
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Samen in beweging

Aanvraagformulier Boeren Moederdag-ontbijt
Naam aanvrager:
Mobiel telefoonnummer aanvrager:
Naam moeder:
Afleveradres ontbijt:
(straat, huisnummer, dorp)
Aantal personen (á €12,50):
Persoonlijke boodschap voor moeder:

Lever dit formulier uiterlijk woensdag 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

