Beste inwoner van Haghorst,
Namens EDN’56 wordt ook dit jaar weer de EDN Blubberrun georganiseerd. De 4e blubber
editie vindt plaats op: zondag 7 juli op sportpark De Haan!
Natuurlijk kunnen wij geen EDN Blubberrun organiseren zonder vrijwilligers! We hebben niet
alleen vrijwilligers nodig op het feestterrein bij de kassa en barwerkzaamheden. Maar
hebben juist ook veel vrijwilligers nodig die het leuk vinden om bij een obstakel te staan en
deze hindernis te begeleiden en controleren. Een leuke en belangrijke taak waar wij als
organisatie ECHT NIET ZONDER KUNNEN!
Niet alleen de run wordt elk jaar beter maar wij van de organisatie leren ieder jaar weer bij
en we beloven dat de vrijwilligers dit jaar meer in de watten worden gelegd dan ooit! De
tijden zijn zo ingedeeld dat u naast ons helpen, óók kunt genieten van de run. Rent u zelf
mee met de run maar wilt u in de ochtend helpen? Geen probleem, wij houden rekening
met uw starttijd. Na afloop staat in de kantine van EDN een drankje voor u klaar en later
volgt nog een uitnodiging voor het vrijwilligersfeest.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door uw voorkeur te mailen naar het E-mail adres:
vrijwilligers@ednblubberrun.nl
OF vul hieronder uw voorkeur in en lever deze in bij: Niek van Gestel, Linnemansstraat 10.
WE NEED YOU!
Alvast bedankt namens de organisatie van de EDN Blubberrun.

Naam vrijwilliger(s):…………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….
*Beschikbaarheid aankruisen bij de activiteit(en) en tijd(en):

Begeleider obstakel
Zondag 7 juli
11:00 - 14:00
14:00 - 17:00
11:00 - 17:00
* Veel handen nodig!

Opruimen
vanaf 9:00 uur
Maandag
Dinsdag

Barwerkzaamheden
Zondag 7 juli
10:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00

Kassa
Zondag 7 juli
10:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:30
18:30 - 21:00
21:00 - 23:00
* Dit jaar in de tent!

Meer info? Kijk op onze website: www.ednblubberrun.nl

Opbouw
Vanaf 18:00 uur
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Opbouw
vanaf 9:00 uur
Zaterdag
Zondag

