
Vacature Sint Dionysiusgilde: medewerk(st)er catering  

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er die verantwoordelijk is 
voor de catering op ons schietterrein en buitenactiviteiten.   
 
De vereniging 
Het Sint Dionysiusgilde is een gezellige Heijense vereniging waarbij gezelligheid en broederschap 
voorop staat. Ons gilde bestaat uit 50 actieve leden die samen de diverse gildedisciplines beoefenen. 
Zo wordt er fanatiek geschoten met het geweer en de kruisboog, wordt er om de vrijdag getrommeld 
en gevendeld in gemeenschapshuis d’n Toomp en zijn er een aantal gildedagen per jaar waar we met 
z’n alle gezellig naar toe gaan. Daarnaast organiseren we o.a. het Noordlimburgs fietsweekend en 
verlenen we onze medewerking aan diverse Heijense activiteiten. Voor meer informatie over onze 
vereniging check onze facebookpagina www.facebook.com/dionysiusheijen en onze website 
www.dionysiusheijen.nl 
 
De functie 
Jaarlijks organiseert onze vereniging diverse buitenactiviteiten op schietterrein De Maasarm. 
Voornamelijk zijn dit geweer -en kruisboogwedstrijden waarbij verschillende verenigingen ons 
bezoeken, maar ook enkele gildeactiviteiten. Om alle aanwezigen te kunnen voorzien van een hapje 
en een drankje zijn wij op zoek naar een vrijwillig(st)er die die ‘bar’ op die momenten wil bemannen. 
 
Als cateringvrijwillig(st)er ben je ook verantwoordelijk voor voldoende voorraad en de inkoop 
hiervan. Vanzelfsprekend ben je als cateringvrijwillig(st)er van harte welkom om mee te doen aan de 
diverse disciplines mits dit je verantwoordelijkheid niet in de weg staat.  
 
Wie zoeken we? 
Vindt jij het leuk om onder de mensen te zijn en kun jij ervoor zorgen dat er genoten kan worden van 
een hapje en een drankje? Dan zijn wij op zoek naar jou! Woonachtig in Heijen is een pré, maar geen 
must.  
 
Geïnteresseerd? 
Wil je meer informatie, ben je geïnteresseerd of ken je iemand die ons kan helpen aan een 
vrijwillig(st)er voor de catering? Neem dan contact op met Björn van Uijtert, secretaris Sint 
Dionysiusgilde via secretariaat@dionysiusheijen.nl .  Uiteraard kan deze functie door meerdere 
mensen gecombineerd worden.  
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