Beste leden,
De zomervakantie komt eraan, dit betekent dat wij het seizoen weer gaan afsluiten met ons jaarlijkse Junior
Lifeguard Day. Het wordt weer een dag vol plezier maken en spelletjes spelen!! Jij komt toch ook?
De vorige Junior Lifeguard Day is alweer 3 jaar geleden. Daarom willen we er vandaag een extra groot feest
van maken!
We verwachten jullie 25 juni 2022 tussen 09:00 uur - 09:15 uur bij onze loods te Brouwershaven
Slingerbos 1, Brouwershaven achter de brandweerkazerne.
Om 14:30 uur mogen jullie ouders je weer op komen halen.
Voor het eten en drinken wordt gezorgd, maar natuurlijk kan iedereen zelf wat meenemen voor deze dag.
Bij goed weer gaan we weer als andere jaren varen vanaf Brouwershaven naar Stampersplaat waar we
spelletjes gaan doen. We houden uiteraard rekening met het weer.
Indien nodig kan de Evenementen Commissie besluiten de spelletjes te verplaatsen naar onze loods van
Brouwershaven en vervalt het onderdeel varen.
Aangezien wij alles buiten doen, is onderstaande noodzakelijk mee te nemen:

Handdoek

Zonnebrand

Droge / Warme kleding

Je allerbeste humeur
Heb je zin om hieraan mee te doen, geef je dan nu op door onderstaand strookje uiterlijk 3 juni a.s. in te
leveren samen met € 3.00
Wij hopen dat vele van jullie er bij zijn zodat wij er met zijn allen een onvergetelijke dag van kunnen maken!
Dit kunnen wij niet alleen, vind je het leuk om mee te helpen en evt. een groepje te begeleiden of als vos,
geef dit dan aan door het vakje aan te kruisen op onderstaand strookje en lever deze in, incl. € 3,00 i.v.m.
verzorgde lunch.
Let op! Er is een minimumleeftijd aan verbonden, zie aanmeldstrookje.
Met vriendelijke groet,
Evenementen Commissie

Junior Lifeguard Day 25 juni 2022 inleverstrookje:

Ja, ik ben deze dag aanwezig

Leiding (16jr+)

Vos (16jr+)

Naam: …………………………………………………………………………………………………… ( Max. 1 naam per inleverstrookje )
Leeftijd: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mobiel (1): ………………………………………………………… Mobiel (2): …………………………………………………………
Allergie / bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………….……………
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