
 

 
 
Wij zijn op zoek naar:  

 

     Vrijwilligers jubileumweek (m/v) 

 
Er zal geen Drontenaar zijn die geen herinneringen aan De Meerpaal heeft. Of het nu de 
roemruchte televisieopnames zijn uit het verleden als Stuif es in en TV Privé, de oud & 
nieuwfeesten, optredens van bands als Golden Earring en de Frank Boeijengroep of meer 
recent Dronten@Live, het lijkt volstrekt onmogelijk dat er Drontenaren zijn die het gebouw nog 
nooit hebben bezocht. Dit jaar bestaat De Meerpaal 50 jaar. En dat gaat gevierd worden. 

Van woensdag 13 september tot en met zondag 17 september zal De Meerpaal het toneel zijn van 
een feest voor alle inwoners. Het programma daarvan is nog niet exact bekend. Eind juni wordt het 
precieze programma bekendgemaakt. 

Vrijwilligers gezocht 
Het kloppende hart van de gemeente Dronten zijn onze vrijwilligers! Ook voor deze feestweek zijn wij 
nog hard op zoek naar vrijwilligers. Voor onderstaande activiteiten zoeken wij nog mensen. 

Horeca 
• Drinken inschenken; 
• Broodjes smeren / beleggen; 
• Traktaties uitdelen; 
• Bardiensten draaien avonden (ouder dan 18 jaar); 
• (Lichte) schoonmaakwerkzaamheden. 

Gastdame/gastheer 
• Ontvangen van bezoekers / gasten; 
• Begeleiden van bezoekers / gasten naar de locaties; 
• Begeleiden / coördineren van de garderobe; 
• Coördineren van naambadges; 
• Toezicht houden bij activiteiten. 

Profiel toezicht buitenterrein 
• Toezicht houden Meerpaalplein (buiten); 
• Begeleiden van bezoekers / gasten naar de locaties; 
• Schoonhouden van het buitenterrein. 

Op- en afbouw 
• Op- en afbouwen van locaties / ruimtes; 
• Inrichten van locaties / ruimtes; 
• Overige hand- en spandiensten. 

Algemeen 
• Begeleiden van activiteiten bijvoorbeeld Sport & Spel; 
• Hand- en spandiensten bij calamiteiten / incidenten. 

Help jij ons mee deze week tot een succes te maken? Aanmelden kan via 50jaar@meerpaal.nl. 
Vermeld in de mail graag jouw contactgegevens en voorkeur voor een dag en/of werkzaamheden. We 
gaan er samen een onvergetelijke feestweek van maken! 
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