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Uitnodiging vrijwill igersavond 2022

Beste bestuursleden/vrijwill igers,

Na twee jaar wegens alle coronamaatregelen is het nu eindelijk weer zover! Op vrijdag g september
wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Deze feestelijke avond vindt plaats in dorpshuis De
Vossenku il te Oud-Vossemeer.
Vanaf 19.0Otot22.30 uur bent u van harte uitgenodigd om te genieten van een gezellige avond met
hapjes en drankjes. Bovendien kunt u de sportieve strijd met elkaar aangaan want er is een
elektronische armworstelaar, de mogelijkheid tot blikkenbussen gooien en nog andere leuke attracties.

Bij binnenkomst wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee met wat lekkers.
Voor de muzikale omlijsting hebben we Marieke en Pieter uitgenodigd. Zij hebben een veelzijdig
repertoire.

Wij verzoeken u met klem zoveel mogelijk te carpoolen omdat de parkeerruimte in Oud-Vossemeer
nabij De Vossenkuil zeer beperkt is.

Wilt u aan deze gezellige avond deelnemen meld u dan tijdig, maar in ieder geval v6ór 2 september
aan via servicebureaul@1hqlenJrl. Graag opgeven bij welke vereniging u vrijwilligerswerk doet en met
hoeveel vrijwilligers u wilt deelnemen aan deze avond. Uw aanmelding per e-mail is uw bewijs van
deelname. Er volgt, anders dan in andere jaren, geen bevestiging per e-mail meer.
Mocht u na aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn, vragen wij u dit tijdig aan ons door te geven.
Er is een maximum aantal deelnemers van 350 personen, dus vol = vol.

Graag tot ziens op de vrijwilligersavond

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Tholen,

J.K. Fraanje
secretaris

M.L.P. Sijbers
burgemeester

'Verbinden en versterken
vanuit traditie en ambitie'

'Ruimte aan de
Thoolse samenleving'


