
                                        

Beste dorpsgenoten, 

Zoals u wellicht bekend is zal schutterij St-Stephanus Dieteren op 7, 8 en 9 juni a.s. het 
Bondsschuttersfeest organiseren, tevens bestaat onze vereniging dit jaar 175 jaar. Uiteraard willen wij 

dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In combinatie met het Bondsschuttersfeest willen wij hier 
dan ook een geweldig feestweekend van maken op het schuttersterrein aan de Bosweg. 

  

Uiteraard kunnen wij dit feest niet zonder vrijwilligers organiseren en willen wij u als dorpsgenoot 
en/of uw familieleden en/of vrienden vragen om ons hierbij te helpen cq. te ondersteunen.  

  
Wij zoeken vrijwilligers voor alle 3 de dagen. 

Onderstaand de categorieën en diensten. 

  
Het betreft zich vrijwilligers voor de onderstaande categorieën; 

• Horeca (tussenbuffet/schenkers/spoelers/glazenophalers/ obers) 

• Eten (friturewagen/hamburgertent) 

• Keuken (salades/broodjes/koffie, etc.) 

• Verkeer (parkeerwachters/schootsveldbeveiligers/bewaking/verkeersregelaars) 

• Bonnenverkooppunten 

  

De diensten zijn als volgt; 

 
• Vrijdag 13.00 tot 17.30 uur (Limburgse middag) 

• Vrijdag 19.30 tot 22.00 uur (Receptie) 

• Zaterdag 13.00 tot 18.00 uur (Sponsormiddag) 

• Zaterdag 19.00 tot 02.00 uur (Zaate Hermeniekes treffen) 

• Zondag 11.00 tot 17.00 uur (Schuttersfeest) 

• Zondag 17.00 tot 23.30 uur (Schuttersfeest) 

  

Graag vernemen wij vóór 1 mei a.s. of u beschikbaar bent om ons te ondersteunen als vrijwilliger, 

voor welke dag(en) en tijden en eventuele voorkeur voor de categorie. 

Aanmelden kan via bijgaand formulier welke u kunt invullen met uw voorkeur en data. 

Inleveren kan bij: Fam. Smeets, Kampstraat 11 te Dieteren  

of per e-mail op:  rmm_smeets@hotmail.com  of  telefonisch op:  06 - 5381 5287 

Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

Commissie personeel Bondsfeest 2013 Dieteren. 



                                             

Aanmeldformulier 

 
Gelieve de voorkeur van dienst(en) aan te kruisen; 

 

�  Vrijdag 13.00 tot 17.30 uur (Limburgse middag) 

�  Vrijdag 19.30 tot 22.00 uur (Receptie) 

 

�  Zaterdag 13.00 tot 18.00 uur (Sponsormiddag) 

�  Zaterdag 19.00 tot 02.00 uur (Zaate Hermeniekes treffen) 

 

�  Zondag 11.00 tot 17.00 uur (Schuttersfeest) 

�  Zondag 17.00 tot 23.30 uur (Schuttersfeest) 

 

Gelieve uw voorkeurs categorie(ën) aan te kruisen; 

�  Horeca (tussenbuffet/schenkers/spoelers/glazenophalers/ obers) 

�  Eten (friturewagen/hamburgertent) 

�  Keuken (salades/broodjes/koffie, etc.) 

�  Verkeer (parkeerwachters/schootsveldbeveiligers/bewaking/verkeersregelaars) 

�  Bonnenverkooppunten 
 

 

Naam:      ……………………………………………………………………………………………………..  M / V 

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

E-mailadres:  …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………….. 

Maat T-shirt:  ……………………………………………………………………………………………………… 


