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GEZOCHT: 

VRIJWILLIGERS 
 

In het weekend van 14, 15 en 16 juni 2019 organiseert DOEN! Nederwetten een 

feestweekend. Voor dit weekend zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor achter de bar, jury 

of bij het helpen van het opbouwen en het afbreken.  

 

 

 

Vrijdag 14 juni  

Comedy Night 
 

Zaterdag 15 juni  

Jeugd-tienkamp 

Kaartmiddag 

Feestband: LIJN7 

 
 

Zondag 16 juni  

Dorps-tienkamp 
 

 

 

 

Interesse? 

Help je ons om van dit feestweekend een groot succes te maken? Meld je dan aan! 

Aanmelden kan door het formulier aan de achterzijde, in te vullen en in de brievenbus te 

doen bij Dorine, Thijs Slootshof 7, Nederwetten.  

Of stuur een mailtje naar jubileum@doennederwetten.nl o.v.v. je naam, telefoonnummer, 

e-mailadres en natuurlijk de werkzaamheden waarvoor je inzetbaar wilt zijn.  

Je kunt hier ook terecht voor meer informatie. 

 

Tot dan!!   

 

Groetjes 

DOEN! Nederwetten 
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Ik wil me graag opgeven als vrijwilliger voor:  

  

OPBOUWEN / AFBOUWEN 

Opbouwen feestterrein, opbouwen en 

afbreken spellen, afbreken feestterrein  

 Woensdag 08.30 – 17.00   

 Donderdag   08.30 – 17.00     

 Vrijdag      08.30 – 17.00     

 Zaterdag 08.30 – 10.00  

 Zaterdag  16.00 – 18.00   

 Zondag  09.30 – 11.00 

 Zondag          16.00 – 18.30 

 Maandag      09.00 – 17.00  

 Dinsdag         09.00 – 17.00 

 Anders(bijv avond), namelijk:  

_________________________________________ 

 

 

BAR* 

Tappen, uitgeven van drank, catering 

vrijwilligers, opruimen      

 Vrijdag  18.00 – 02.00   

 Zaterdag   10.00 – 17.00    

 Zaterdag       18.00 – 02.00   

 Zondag  09.30 – 17.00   

 Zondag  17.00 – 01.00  

 Anders, namelijk:  

__________________________________________ 

 

JURY 

Spelbegeleider, puntentelling, opruimen 

spel 

 Zaterdag      09.00 – 17.00  

 Zondag  10.00 – 17.00  

 

TOEGANGSCONTROLE* 

Controleren toegangskaartjes  

 Vrijdag  19.30 – 23.00  

 Zaterdag 19.30 – 01.00  

 Anders, namelijk:  

__________________________________________ 

 

NACHTWACHT 

Overnachten in de feesttent, materiaal 

bewaken 

 Donderdag/Vrijdag  

 Vrijdag/Zaterdag  

 Zaterdag/Zondag  

 Zondag/Maandag 

 

 

 

*De tijden zijn onder voorbehoud en 

geven een indicatie voor de tijden 

wanneer er hulp nodig is. We proberen 

zoveel mogelijk te werken met 

verschillende diensten. 

 

BHV/EHBO* 

Voor onderstaande tijden hebben we 

BHV/EHBO-ers nodig. Ben je als vrijwilliger 

toch aanwezig én in het bezit van dit 

diploma, dan zijn wij hier graag van op 

de hoogte.  

Vrijdag      19.00 – 01.30    

Zaterdag  09.00 – 01.30   

Zondag  10.00 – 00.30 

 

Naam:  

___________________________________ 

Telefoonnummer:  

___________________________________ 

E-mail adres:  

___________________________________ 

 

 

 


