Augustus 2022
Beste vrienden/vriendinnen, vrijwilligers,

De vakantie schiet weeral goed op, nog enkele weken te gaan en het nieuwe schooljaar komt eraan.
En begin september (2de zondag van) is het dan weer zover, de Meuzegem kermis.
Na twee jaar corona-stilte, en na onze geslaagde rommelmarkt, zijn we in volle voorbereiding voor de
kermis.
Ook voor dit jaar hebben we zeker een goedgevuld programma.
Stip alvast deze data aan in uw agenda, breng ook wat vrienden mee, want we hebben daarom onze
tent iets groter voorzien dan andere jaren.
Maar…. zulke evenementen brengen heel wat werk met zich mee. Zonder de nodige vrijwilligers zou
zulks niet mogelijk zijn.
Daarom hopen we dat we ook dit jaar op u/jullie te kunnen rekenen om een handje toe te steken.
Vooral op zondag, voor onze kermislunch, hebben we handen te kort. Maar ook voor enkele andere
dagen, zou jullie hulp welgekomen zijn.
Vandaar deze vraag, en aanstippen waar u ons kunt bijstaan : (graag per persoon 1 formulier invullen)
Maandag 5/09 (vanaf 13.00 h) – opbouw tent (4 personen)
Woensdag 7/09 (vanaf 18.00 h) – klaarzetten tent
Vrijdag 8/09 (vanaf 16.00 h) – serveren kaasbuffet,…
Zondag 9/09 – kermislunch : klaarzetten tent, keukenhulp, opdienen, afwassen, opkuis, etc.
Maandag 10/09 (vanaf 9.00 h) – afbouw tent (4 personen) – opkuis ’t Ameuzement
vervolg: zie achterzijde

Nog dit

Ook dit jaar gaan we voor onze kermislunch voor parelhoen of zalm, met de nodige garnituren zoals
gekend.
Als leidraad voor de verhoudingen, vragen we graag jullie voorkeur :

Zalm
Parelhoen

We hopen alvast dat we opnieuw op uw medewerking mogen rekenen en hadden graag dit bevestigd
gekregen voor 25 augustus e.k.
We maken er met uw medewerking een onvergetelijk leuk weekend van.

Met Meuzegemse groeten

Namens het FeestComité

Josy, André, Pierre, Steven, Frank, Arnaud en Lorenzo

NAAM : ………………………………………………………….

