
 

Hallo! Word jij één van onze VBW vrijwilligers? 
 
De voorbereidingen voor de komende VBW zijn in volle gang. Aan het einde van de 
zomervakantie hopen we met een heleboel kinderen uit onze dorpen te luisteren naar 
verhalen uit de Bijbel, te zingen, te knutselen en leuke spellen te doen. Maar hiervoor 
hebben we uw en jouw hulp hard nodig!  
 

We hopen dat we ook dit jaar weer op uw en jouw hulp mogen rekenen! 
Hiervoor vragen we de volgende gegevens in te vullen en per mail op te sturen of in de bus 
te doen bij één van ons.  
 

Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer:                                                           
Mailadres:  
 

Vink aan voor welke activiteit(en) je beschikbaar bent: 
O  Groepsleiding jongste groep 
O  Groepsleiding oudste groep 
O  Timmeren met de oudste groep  
O  Muzikale begeleiding 
O  Verteller 
O  Oppas voor kinderen van medewerkers 
O  Pannenkoeken bakken (voor woensdag 25 augustus) 
O  Opbouwen in en rond het KC op maandagavond 
O  Opruimen in en rond het KC (na de slotavond donderdag 26 augustus) 
O  Opruimen in en rond het KC (na de Sing in vrijdag 27 augustus) 
O  Overig inzetbaar?  → ………………………………………………………………………….. 
 

Op welke dagen ben je beschikbaar? 
O  Dinsdagochtend (24 augustus van 08.30-12.15) 
O  Woensdagochtend (25 augustus 08.45-12.00) 
O  Woensdagmiddag (25 augustus 12.00-15.15) 
O  Donderdagochtend (26 augustus 08.45-12.15) 
O  Donderdagavond (26 augustus 19.00-20.30) 
O  N.V.T.  
 

Het thema voor dit jaar is: ‘Hallo contact’ Het themalied is alvast te beluisteren via 
https://www.youtube.com/watch?v=6XHy2UddE-c&t=91s  
 

Mocht je mee willen doen als vrijwilliger en graag gebruik willen maken van de oppas voor 
de allerkleinste, geef dit dan per mail of per app aan één van ons door.  
  
Met vriendelijke groet namens de VBW-commissie, 
Nelianne de Leeuw (06 37443520) Vogelenzangseweg 11 in Hagestein  
Deline Copier (06 31308690) Jan van Arkelstraat 33 in Vianen 
vbw@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl 
 
PS. Weet je nog iemand die misschien zou kunnen en willen helpen? Geef dit formulier 
dan gerust door of geef zijn/haar gegevens aan ons door.  


