
Kom jij het marktteam van de Biltse Streekmarkt 

versterken? 

 

De Biltse Streekmarkt is een activiteit van Stichting Biltsheerlijk. Op de Biltse Streekmarkt staat lokaal 

geproduceerd, gezond en milieuvriendelijk voedsel centraal. Met zo’n 15 á 20 kramen is het een kleine 

gezellige markt waar je mooie producten kunt kopen, iets kunt eten, kunt genieten van muziek en je 

dorpsgenoten kunt ontmoeten. De markt wordt 4 keer per jaar georganiseerd en drukbezocht door 

omwonenden en inwoners uit de kernen van gemeente De Bilt.  

Vanwege vertrek van een teamlid zoeken we versterking. 

 

Wat ga je doen 

Met een team van 6 mensen organiseren we de markt. Met elkaar zorgen we voor het benaderen van 

de ondernemers, het boeken van het muziekoptreden, organiseren we extra activiteiten zoals een 

vegetarische BBQ proeverij, maken reclame voor de markt met social media en papieren posters en 

helpen met opbouwen en afbreken van de markt samen met een groep van vrijwilligers. We verdelen de 

taken op basis van interesse en tijd.  

 

Wie zoeken wij 

Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan het verbinden van lokale ondernemers en burgers rond 

het thema duurzaam voedsel. Hoewel elk teamlid een eigen taak heeft organiseren we de markt als 

team. Je bent bereid om een bijdrage te leveren aan alle taken die er op ons bord liggen. Je hebt in de 

weken voor de 4 markten 1 a 2 uur per week tijd beschikbaar om de nodige klussen te doen.  

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Je gaat samenwerken met een leuke enthousiaste groep mensen die korter of al wat langer betrokken 

zijn. We waarderen elkaars inbreng en hebben oog voor de verschillen. We zijn allemaal vrijwilligers 

maar nemen onze taken serieus. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We moeten op elkaar kunnen 

rekenen. 

We hebben de afgelopen jaren allemaal veel geleerd maar zien ook dat er nog veel te leren valt. We 

hebben de afgelopen 5 jaar een prachtig netwerk opgebouwd waar we allemaal met veel plezier gebruik 

van maken in de privé of werk sfeer. Dat geldt natuurlijk ook voor jou. En je organiseert je eigen feestje 

vier keer per jaar: de Biltse Streekmarkt.  

 

Meer weten? 

Interesse? Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bertien van de Kerk via 

markt@biltsestreekmarkt.nl 

Neem ook eens een kijkje op onze website www.biltsestreekmarkt.nl/ 

 

http://www.biltsestreekmarkt.nl/

