Tuinvrijwilliger Groen Erfgoed Muiderslot

Werken als vrijwilliger bij rijksmuseum Muiderslot, een eeuwenoude magische plek, vlakbij
Amsterdam: wie wil dát nu niet? Het Muiderslot is het best bewaarde middeleeuwse kasteel van
Nederland, omringd door unieke historische tuinen en bezocht door vele bezoekers uit binnen- en
buitenland.
De tuinen; het Groen Erfgoed
De tuinen van het Muiderslot zijn in de 17e eeuw voor het eerst aangelegd. Om van te genieten, om
mee te pronken én om uit te eten. Het was handig en noodzakelijk om altijd voedsel in de buurt te
hebben. De tuinen zijn ook nu nog een heerlijke plek om te genieten en te onthaasten.
Een team van enthousiaste Groen Erfgoed vrijwilligers onderhoudt de tuinen en verwerkt de
producten uit de tuin. Dit alles onder aansturing van hortulanus Henk Boers.
Uiteraard is er van maart t/m oktober het meest te doen in de tuinen. Maar ook in de winter wordt
er doorgewerkt, bij mooi weer.
Wat ga jij doen?
 Zaaien, kweken en (vooral) onderhouden van de historische kasteeltuinen.
 Bezoekers informeren over de tuinen en de gewassen (bloemen, groenten, kruiden) die er
groeien.
 Lekker buiten werken in een gezellig team vrijwilligers, met natuurlijk een pauze op zijn tijd.
Wat breng je mee?
 Je bent gastvrij, zowel naar collega’s als naar de bezoekers van onze tuinen.
 Je fysieke gezondheid is zodanig dat je licht hovenierswerk kunt verrichten.
 Je bent in principe een dagdeel per week beschikbaar.
Wat bieden wij jou?
 Een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding op het stoerste kasteel van Nederland.
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van je kennis en vaardigheden.
 Inwerken en begeleiding en samenwerken met een team enthousiaste collega's.
 Interessante ontmoetingen met bezoekers uit alle windstreken.
 Gratis toegang tot het Muiderslot en korting in de museumwinkel.
 Reiskostenvergoeding van maximaal € 7,50 per keer.
 Informatie via de interne nieuwsbrief en interessante en gezellige (online) bijeenkomsten.
 De mogelijkheid om je ook op andere plekken in te zetten als vrijwilliger en om mee te werken
aan de (vele) evenementen en activiteiten die het Muiderslot aanbiedt.
Meer informatie:

www.muiderslot.nl

Reageren:

vrijwilligers@muiderslot.nl

