Beste inwoners van Langelille,
2 juni 2017 zal er door de Westhoek de "Pieter Stuyvesant kuiertocht" worden gelopen.
De dorpen, Plaatselijke Belangen, in dit gebied, zijn gevraagd door de organisatie van de
tocht mee te doen aan het werven van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten langs
de route om deze tocht wederom succesvol te maken.
Er word gezocht naar vrijwilligers voor enkele activiteiten, stempelposten, maar ook naar
verkeersregelaars. Of heeft u nog een leuk idee, bijv. entertainment, om ons dorp op de
kaart te zetten tijdens deze dag??
Wij, Plaatselijk Belang Langelille, doen daarom een oproep aan u om zich aan te melden als
vrijwilliger!
Lijkt het u leuk, loopt u toevallig niet mee en wilt u betrokken zijn bij deze wandeltocht door
onze dorpen geef u dan snel op bij een van onze bestuursleden! Of via ons e-mail adres van
ons plaatselijk belang. info@langelille.com
Geef u op met naam, adres, e-mail adres, telefoon nummer (mobiel) en voor welke
activiteit u zich beschikbaar zou willen stellen.
Opgave voor of uiterlijk op: 20 december 2016 (ivm verdere uitwerking in januari 2017)
(op de achterzijde vindt u eventueel een aanmeldformulier)

-stempelpost
-"koek en zopie"
-verkeersregelaar
-activiteit langs de route
-verzorging
-etc....
Er worden nogal een aantal mensen gevraagd, dus hoe meer mensen zich opgeven des te
gemakkelijker is het om de taken te verdelen.
Ps. Mocht u als verkeersregelaar willen mee helpen word er voor een cursus gezorgd om dit wettelijk
mogelijk te maken.

Wij rekenen op u!!!!
Alvast bedankt!
Bestuur Plaatselijk Belang Langelille
Wieger Hoekstra
Sonja Meuleman
Jose van den Tweel
Carolien van Veen
Jopie Dragt

www.langelille.com

www.facebook.com/dorp.langelille

info@langelille.com

Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op om als vrijwilliger aan de slag te gaan
bij de Pieter Stuyvesant Kuiertocht van 2 juni 2017:
Persoon 1:
Naam:........................................................................................................................................
Adres:.........................................................................................................................................
Telefoonnummer:........................................

...mobielnummer:............................................

e-mail adres:.................................................................................................................................
Geeft zich op voor: (meerdere keuzes toegestaan op basis van voorkeur)


Verkeersregelaar



Stempelpost



Activiteit



Koek en zopie



Entertainment (evt. toelichten met wat u wilt gaan doen?)



............................................................................................



Of heeft u nog een leuk idee om ons dorp op de kaart te zetten tijdens deze
wandeltocht???? Zo ja ???
.....................................................................................................................................

Persoon 2:
Naam:........................................................................................................................................
Adres:.........................................................................................................................................
Telefoonnummer:........................................

...mobielnummer:............................................

e-mail adres:.................................................................................................................................
Geeft zich op voor: (meerdere keuzes toegestaan op basis van voorkeur)


Verkeersregelaar



Stempelpost



Activiteit



Koek en zopie



Entertainment (evt. toelichten met wat u wilt gaan doen?)



...........................................................................................



Of heeft u nog een leuk idee om ons dorp op de kaart te zetten tijdens deze
wandeltocht???? Zo ja ???
.....................................................................................................................................

Na opgave en voldoende aanmeldingen word er meer informatie verstrekt over het reilen en zeilen van die dag!
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