
Zoals je waarschijnlijk weet, worden ook dit jaar weer dorpsavonden georganiseerd. De data zijn 
bekend. Op vrijdagavond 20 en 27 juli, 10 aug. en zaterdagmiddag/avond 18 augustus. Ieder jaar 
doen we hiervoor een beroep op vele tientallen vrijwilligers. Dit jaar is daarop geen uitzondering. We 
hebben jullie hulp weer hard nodig om het tot een groot en geslaagd feest te maken. Om tijdig de 
bezetting rond te hebben, vragen we je om je zo spoedig mogelijk als medewerker op te geven.  Let 
op, de laatste dorpsavond is een horecaplein voor de Wielink garage! 

Als jij je eenmaal hebt opgegeven en het blijkt achteraf dat je om welke reden dan ook niet kunt 
helpen, meld je dan op tijd af bij iemand van de commissie. Dan kunnen we snel op zoek naar een 
vervangende kracht. In het bijzonder zijn wij op zoek naar mensen die in het bezit zijn van een sociaal 
hygiëne diploma; dus mocht je dit hebben dan horen wij het graag. 

Geef je op! Dit kan door het onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij Steven Kneppers 
of Hero Heering.  Aanmelden middels mail of whatsapp mag ook. 

Steven Kneppers s.kneppers6@upcmail.nl  Tel:  06-43378510 
Hero Heering  j.heering@upcmail.nl   Tel : 06-27062027 

Geef dan nog wel even hieronder aan op welke momenten je beschikbaar bent. Na aanmelding 
ontvang je van ons een bevestiging. 

Korte uitleg voor opbouwen op dorpsavond 

We verwachten van onze opbouwers dat men rond 16:00 uur aanwezig is bij “Het Snuffelhuis” om op 
de markt of parkeerplaats van de Dekamarkt het openlucht café op te bouwen en het terrein gereed 
te maken voor de dorpsavond.     Op zaterdagmiddag 18 aug. Om 12.00 uur aanwezig om het 
terrein bij Wielink in te richten. 

Korte uitleg voor helpen op dorpsavond 

We verwachten van onze vrijwilligers dat men tussen 20:00 en 20:15 aanwezig zijn op de locatie van 
de dorpsavond. We houden hier onze dorpsavonden. De vrijwilligers krijgen van de commissie dan 
een T shirt en worden ingedeeld voor een bepaalde taak. De dorpsavond duurt tot 0:30 en daarna 
gaan we met zijn allen opruimen. Dit zal duren van ongeveer 0:30 tot 01:45. Daarna kan men zelf 
kiezen of dat men naar huis gaat of dat men gezellig nog even meegaat naar de Rank waar we nog 
even gezellig de avond afsluiten  onder het genot van een welverdiend drankje.  

Op vrijdag 20 juli organiseren we in samenwerking met de ondernemersvereniging de Vaossense 
meerkamp en dan hebben we vanaf 18.00 uur een aantal begeleiders nodig van de verschillende 
evenementen. 

Op vrijdag 27 juli hebben we een voorprogramma (Pubquiz) en dan hebben we al een gedeelte van 
de vrijwilligers nodig vanaf 19:00. 
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Opgave formulier Dorpsavonden 2018 
 

Naam:   ………………………………………………………………………………………………………. 

Email Adres:  ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Enkele korte vragen: 

Heb ervaring met tappen      JA / NEE (omcirkelen wat van toepassing is) 

 

 (graag aankruisen welke avond je kan komen helpen) 

   Opbouwen 16-18 uur Avond 18-21.30 uur Gehele Avond –einde*  
Vrijdag 20 juli Markt                O              O             O *van 19:30 tot 01:45 
                                              Avond 18-20.30 uur 
Vrijdag 27 juli                  O              O                O *van 19:30 tot 01:45 
Vrijdag 10 augustus                O            O *van 19:30 tot 01:45 
   Opbouwen 12-15uur Middag 14.30-18.00 
Zaterdag 18 augustus                O              O          O *van 20:30 tot 24:00 
Wielink plein !  

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Hopelijk tot ziens! 
 
Vaassense Dorpsavonden commissie 2018 
Hero Heering 
Klaas Zondergeld 
Daniël Vosselman 
Steven Kneppers 
Jan-Willem van Gortel 
Gerard van Gurp 
Bert Prins 
 

 


