Gezocht: ongebruikte spullen
De voorbereidingen voor de Sint Piterbeurs zijn in volle gang en
om een succesvolle beurs te organiseren, hebben de Sint
Piterfroulju uw hulp hard nodig! We zijn op zoek naar
ongebruikte spullen zoals; speelgoed, kleurboekjes, potloden, een pak koffie, thee, frisdrank,
een fles wijn die u niet lust, nootjes, ongeopende pakjes zeep, douche- of badgel, parfum,
waardebonnen die maar blijven liggen, een pak rijst, een ongelezen boek, een chocolade
fonduestel of andere ongebruikte (maar wel nieuwe!) spullen die u kunt missen.
De Sint Piterfroulju kunnen deze spullen ontzettend goed gebruiken om prijzenpakketten
van samen te stellen. U helpt ons enorm wanneer u uw kast of kerstpakket nakijkt op spullen
die u niet gebruikt! Ook volle Poiesz spaarkaarten en de rode Andreanum tegoedbonnetjes
zijn van harte welkom.
Heeft u spullen over dan kunt u deze inleveren bij:
-

Kinderopvang Friesma State bij Rixt Vijlbrief, Oostergoostraat 60. De kinderopvang is
open tot 18.00 van maandag t/m vrijdag.
Tsjikke van der Weg, Tjallinga 38.
Agnes Hooghiemster, PJ Troelstraweg 14.

Heeft u vragen of wilt u graag dat de spullen worden opgehaald belt u dan met Agnes (06 –
53 60 85 83) of Tsjikke (06-14 50 67 63) of mail naar sintpiterfroulju@hotmail.com

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van de Sint Piterbeurs is in handen
van de Sint Piterfroulju; een enthousiaste groep
jonge Grouster froulju die al vanaf september
bezig is om alle activiteiten rondom de beurs en
bingo te coördineren en organiseren.
Tijdens de beurs (14.00 en 17.30) kunnen zij wel
wat extra hulp gebruiken. Denk hierbij aan het
schminken van kinderen, nagels lakken en het
begeleiden van de spelletjes.
Wil je helpen en bijdragen aan ons prachtige
feest en een hele gezellige middag? Meld je dan
aan bij Tsjitske Oosterwegel-Veenstra via
sintpiterfroulju@hotmail.com.
Ook als je eerst meer wilt weten, kun je contact met haar opnemen.

