MFA in Actie!
Maaitiid mei kofje en gebak “to go”!
Wij hebben lentekriebels! Daarom verkopen wij op 21 maart
koffie met wat lekkers “to go“ op de Terp.
Voor € 5,00 koop je een vers kopje koffie of thee met gebak!
De koffie (ook cappuccino en espresso) zetten we van verse koffiebonen
en het gebak is huisgemaakt. De koffiebekers zijn geschikt om mee naar
huis te nemen en er zijn draagtrays aanwezig.
Ook verkopen wij heerlijke smoothies en limonade.
Je kunt bij ons pinnen en contant betalen.
Jij komt toch ook een bakkie halen?!
Zondag 21 maart van 9.00 tot 13.00 uur op de Terp (bij het monument)
------------------------------

Voorjaarsfietstocht op Paasmaandag
e

Op 2 Paasdag 5 april 2021 kun je meedoen aan een super leuke fietstocht!
Het is een mooie route en onderweg zijn er verrassende activiteiten, een
puzzel en natuurlijk iets lekkers.
Je kunt meefietsen voor € 7,50 per persoon.
Een heerlijke fietstocht voor jong en oud, van ongeveer 20 km.
Opgeven kan nog t/m zondag 28 maart via onze webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
We starten tussen 11.00 en 14.30 uur. Per opgave ontvang je, uiterlijk 2
dagen voor de tocht, een starttijd. Zo is er voldoende afstand tussen de
deelnemers i.v.m. de corona maatregelen.
Bij slecht weer stellen we de fietstocht uit naar een andere dag.

Moederdag mini-fotoshoot
Geef je moeder een mooie foto cadeau!
Op zaterdag 3 april kun je op de foto voor je moeder! Kom met je gezin,
kind, broer/zus en laat je fotograferen.
Onze fotograaf maakt prachtige foto’s van jou/jullie en selecteert 5 foto’s.
Hieruit kies jij zelf de leukste, welke je op Moederdag cadeau kunt doen
aan je moeder, mem of schoonmoeder!
Voor slechts € 39,95 krijg je:
- een mini-fotoshoot in/rond Sexbierum-Pietersbierum op 3 april
- 1 foto naar keuze ingelijst of op forex (kunststof schuim)
- een passende cadeauverpakking
- het digitale bestand van deze foto.
Aanmelden kan t/m 28 maart 2021 via onze webshop:
https://mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/
Met vragen kun je terecht bij:
fotoshoot@mfasexbierumpietersbierum.nl
Je ontvangt uiterlijk 1 april bericht over de locatie en tijd van jouw shoot.
In overleg met de fotograaf, is het mogelijk om achteraf nog extra foto’s
van je fotoshoot te bestellen, tegen de geldende tarieven van de fotograaf.

De opbrengsten van deze acties zijn geheel voor ons MFA. Houdt u ook
bij deze acties aan de geldende maatregelen. Deelname is op eigen
risico.
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