Hallo allemaal!
Stichting jeugd vakantiewerk Schaijk bestaat dit jaar 50 jaar!
Daarom maken we dit jaar een extra groot feest van het Moeschakamp dat gepland staat
van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5 augustus 2022.
Onze staf, programmacommissie, themacommissie en de werkploeg hebben niet stil gezeten
en hebben een fantastische jubileumeditie voor de Schaijkse kinderen in elkaar gezet!
Het belooft een groot spektakel te worden waar de kinderen optimaal van kunnen gaan
genieten!
Maar… Wij kunnen dit niet alleen! Wij zijn sterk afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers
tijdens de week zelf. We zijn op zoek naar een aantal mensen voor de keukenploeg en
daarnaast zoeken veel enthousiaste leiding!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen (16+) die ons willen helpen met het begeleiden
van een groepje kinderen tijdens de kampweek.
Het fijnste is natuurlijk als je de hele week komt helpen (dan mis je uiteraard ook niets van
de gezelligheid en het feestgedruis), maar mocht je liever parttime willen helpen, dan zou
het fijn zijn als je samen met iemand anders de week compleet kunt maken, zodat wij onze
groepjes allemaal kunnen voorzien van 2 volwassenen gedurende de gehele week.
Ben je tussen de 12 en 15 jaar en zit je al op het VO? Dan kun je jezelf opgeven als
hulpleiding of als ondersteuning van de werkploeg.
Uiteraard kun je hier ook je stage uren van school voor inzetten. Als je dit wilt, graag even op
het briefje vermelden.
Voor alle vrijwilligers houden we op vrijdagavond 5 augustus een toffe feestavond waarbij je
gezellig nog even de week kunt evalueren.
Je kunt jezelf opgeven door het onderstaand strookje in te leveren bij Kitty van der Kroft,
Burgemeester Schoutenstraat 10 in Schaijk.
Of door een mailtje te sturen naar moescha@gmail.com
Samen maken we er voor de Schaijkse jeugd een topweek van!
Groetjes,
Kitty van der Kroft
Secretariaat stichting jeugdvakantiewerk Schaijk
Ja! Ik wil graag meedoen als leiding bij het Moeschakamp 2022.
Naam _____________________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________________
Telefoon
________________________________________________________________
Mailadres
________________________________________________________________
Geboortedatum ______________________________________________________________
Ik wil graag samen een groepje met
________________________________________
Ik wil mijn eigen kind in de groep namelijk ________________________________________
Ik ben die week de volgende dagen beschikbaar (omcirkelen of markeren):
maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag

