
Beste ouders

Zoals u weet haalt het Jongerengilde elke 3e zaterdag van de maand het oud-papier op.
Het inzamelen van het oud-papier doen we met perskraakwagens (soort vuilniswagens).
Voor iedere ophaalactie hebben we minimaal twaalf mensen nodig die het papier mee ophalen.

Omdat de leiding door de week druk is met uw kind(eren) willen we deze zo veel mogelijk ontzien en vragen wij, u,
als ouders om één zaterdagmiddag per lid mee te helpen.

Dankzij deze inspanning kunnen wij de contributie laag houden!
Het ophalen van oud papier is een leuke inkomstenbron voor het Jongerengilde. Hierdoor kunnen we de contributie
laag houden en zo toegankelijk blijven voor alle jeugd in Sevenum.
Verreweg de meeste ouders vinden het geen probleem om mee papier op te halen en hiermee hun steentje bij te
dragen.

Bent u niet in staat om papier op te halen maar wilt u het Jongerengilde op een andere manier helpen laat het ons
dan weten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het poetsen van de blokhut, hulp bij het onderhoud van de blokhut of hulp bij
activiteiten. Ook hiermee kunt u de leiding ontlasten.

U kunt via onderstaand invulformulier aangeven wanneer U ons wilt komen helpen. Als 1 van de ouders per lid 1 keer
komt helpen dan helpt u het Jongerengilde en u zelf met een lagere contributie😉.
Let op: Geeft u zich op voor de maanden, augustus, september of oktober dan is het nieuwe seizoen begonnen. Het
is mogelijk dat uw kind dan gestopt is met het Jongerengilde. Wij vinden het prettig als u dan toch nog mee komt
ophalen.
Graag inleveren voor 10 november 2021.
1 week van te voren sturen wij u een mail met een herinnering aan de ophaaldatum. Als we geen reactie ontvangen
dan nemen wij telefonisch contact met u op.
Wij zijn erg blij met uw inzet en bieden u na het ophalen een natje en een droogje aan op onze kosten!

Alvast hartelijk dank voor uw opgave.
Team OPA (Oud-Papier-Actie).

Leo Bussemakers          Merwijckstraat 31 tel.: 4674253 e-mail: leo-mirjan@home.nl
Jenny en Léon Jeucken Den Eigen 20 tel.: 4674785 e-mail: jennyenleon@home.nl
Mark v.d.Weijer            v. Vlattenstraat 105 tel.:4672798 e-mail: mvdweijer@home.nl
Peter Raedts                 v. Vlattenstraat 109 tel: 4673650 e-mail: pjaraedts@onsbrabantnet.nl

Inleveren van dit formulier kan bij bovenstaande personen of tijdens een groepsavond.

Naam ouder/verzorger : .............................................................................

Naam Kind :

Adres :

Telefoonnummer :

E-mail adres : .............................................................................

Data ophaalacties 2021 - 2022

20 november 18 december 15 januari 19 februari

19 maart 16 april 21 mei 18 juni

16 juli 20 augustus 17 september 15 oktober

* S.v.p. de dag(en) dat u ons wilt helpen omcirkelen.
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