VRIJWILLIGERS GEZOCHT…VRIJWILLIGERS GEZOCHT…VRIJWILLIGERS GEZOCHT…
Beste Wellenaren,
Momenteel zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor Kindervakantiewerk 2022. Net als de meeste
organisaties merken wij de laatste jaren ook een terugloop van het aantal vrijwilligers, vandaar deze oproep. We kunnen
vanaf vrijdagavond 29 juli t/m donderdag 4 augustus jullie hulp goed gebruiken. IEDEREEN, maar dan ook echt iedereen
is welkom om te helpen, vandaar ook deze huis-aan-huis brief. We garanderen jullie een verzorgde en super leuke tijd.
Het is niet perse nodig om meteen een hele week te helpen, iedereen kan zelf aangeven wanneer hij/zij zin en tijd heeft.
Samen gaan we er voor jong en oud weer een te gekke week van maken!
Voor vragen kun je contact opnemen met Kim Rutten, 06-82752153 of via kvw.well@gmail.com!
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
Bestuur Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten Well
Opgave kan middels onderstaand formulier of via onze website www.kvwwell.nl of ons mailadres kvw.well@gmail.com

www.kvwwell.nl

Alle hulp is welkom tijdens KVW
Vrijdag 29 juli t/m donderdag 4 augustus 2022
Inleveren bij Bob Hendriks, Sterrenbos 1F in Well
Naam: ........................................

Tel:………………..

E-mail adres………………………………………….

O
helpen met uitladen van rommelmarktspullen, vr-avond, za
O
helpen met inruimen van de tent voor rommelmarkt, za
O
helpen tijdens de rommelmarkt met verkoop, zo
O
helpen bij survival, wo
O
helpen bij het avondprogramma van de schoolverlaters, wo-avond
O
helpen in handvaardigheidstent, di t/m do
Helpen in de keukentent:
O Pannenkoeken bakken
Maandag 09.00 tot +/- 15.00 ja/nee
O
Dinsdag 06.00 tot 09.00
ja/nee
O
“
Dinsdag 09.00 tot +/- 15.00
ja/nee
O
“
Woensdag 06.00 tot 09.00
ja/nee
O
“
Woensdag 09.00 tot +/- 15.00 ja/nee
O
“
Donderdag 06.00 tot 9.00
ja/nee
O
“
Donderdag 09.00 tot +/- 15.00 ja/nee
O Frietjes bakken
Di/Do 10.00-+/- 15.00
ja/nee
O Verkoop/Keukenhulp
Ma/Di/Woe/Do 10.00-+/-15.00 ja/nee
O Mij maakt het niet uit, inzet waar nodig in de horeca
ja/nee
O Boterhammen smeren
Woensdag 10.00-+/-15.00
ja/nee
O Ik wil op zondag graag helpen in de horeca
ja/nee
O
Mij maakt het niet uit, inzet waar nodig
ja/nee

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Verder zoeken we voor maandag t/m donderdag weer leiding en hulpleiding (brugklas t/m 17 jaar) voor de groepen.
Wil je hier aan deelnemen, dit kan via eerder genoemd(e) website of mailadres.
NIET TE VERGETEN…We sluiten donderdagavond 4 augustus om 20.00 uur gezamenlijk af met een BBQ.
Hier zijn alle vrijwilligers welkom!

