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Valkenburg, 9 september 2018

WAFELS BAKKEN TIJDENS KERSTMARKT
Hallo allemaal,
Zoals eerder aangekondigd zullen we wafels bakken tijdens de Kerstmarkt. Dit is niet in een grot
maar in Konijnsgracht 11 bij Mergelatelier van Jan Aarts. (Santa’s Cave)
Wij zullen een gedeelte van zijn atelier gebruiken om niet alleen wafels te bakken maar ook
koffie/thee/chocomel/soep/frisdrank verkopen.
Dit zal telkens op vrijdag – zaterdag - zondag zijn. Om 11uur beginnen we met
opbouwen/opwarmen en om 18.00 is de bedoeling dat alles weer gepoetst en schoon is voor de
keer erna. Dus langer zul je nooit werken.
Omdat in de nabijheid geen parkeergelegenheid is zou het fijn zijn als je gehaald en gebracht kunt
worden of met de fiets komt. Kom je toch met de auto dan kun je deze parkeren bij de Polfermolen
en dan krijg je van Ineke voldoende parkeerkaarten om de dag door te komen!
De eerste 3 weekenden hebben we voldoende aan 3 personen. De laatste 3 weken kunnen we 4 tot
5 personen gebruiken om de drukte aan te kunnen.
We zullen samenwerken met de Jeugjongkheid. De opbrengst zal voor beide verenigingen zijn.
Omdat het een open atelier/garage is kan het koud zijn dus kleed je lekker warm! We staan
absoluut droog.
Het gaat om de volgende data:
2 tot 3 vrijwilligers nodig
Vrijdag 16 november
Zaterdag 17 november
Zondag 18 november

4 tot 5 vrijwilligers nodig
Vrijdag 7 december
Zaterdag 8 december
Zondag 9 december

Vrijdag 23 november
Zaterdag 24 november
Zondag 25 november

Vrijdag 14 december
Zaterdag 15 december
Zondag 16 december

Vrijdag 30 november
Zaterdag 1 december
Zondag 2 december

Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 december
Zondag 23 december

Als elk gezin/familie 1 keer helpt dan hoeft er niet telkens door dezelfde geholpen worden! Leden
vanaf 14 jaar mogen meehelpen!
Geef je zo snel mogelijk op maar uiterlijk vóór 1 november bij Ineke!!!
Met vriendelijke groeten,
Ineke

