
 

 

 Hou je van buiten zijn,  je handen in de aarde en   

vertellen over alle moois in de tuin?  Word jij onze moestuinier? 

 

Moestuinier (m/v), vrijwillige inzet 
voor enkele dagdelen per maand 

_________________________________________________________________________________ 

Wat ga je doen? 

Je helpt mee met het verzorgen van de tuin en de kas. De tuin is een 

combinatie van sier- en moestuin. In de tuin vinden mensen 

verschillende onderdelen, die onze zintuigen aanspreken. De tuin is 

ook bedoeld voor educatie voor jong en oud. Want welk kind weet nog 

hoe bijvoorbeeld de sla groeit?.  

Je vindt het leuk om lekker buiten in de tuin te werken en over zaaien, 

planten en oogsten te vertellen aan het publiek. Soms komen er 

schoolklassen en ook de kinderen uit de buitenschoolse opvang 

bezoeken de tuin. 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met biologische principes, 

waaronder permacultuur.  Misschien weet je er al veel van en anders 

vind je het leuk je daar in te verdiepen.  

 

Wat vragen we van je? 

➢ Inzet als vrijwilliger op enkele vaste dagdelen per maand. Je spreekt af welke dagdelen je 

aanwezig bent. Er is vooral nu behoefte aan mensen die op maandagmiddag en vrijdagmorgen 

kunnen meewerken. 

➢ Enkele keren per jaar is er een groter evenement waar ook het tuinteam aan mee werkt. 

➢ Lekker aanpakken tijdens tuinactiviteiten.  

➢ Je vindt het leuk om je kennis te delen met bezoekers. 

➢ We kunnen op je rekenen. 
➢ Kennis over moestuinieren is een pré, maar niet noodzakelijk. 

 
Wat bieden we je?  
 
➢ Zinvol, zingevend, verantwoordelijk vrijwilligerswerk; Resultaat van je werk. 
➢ Een netwerk met leuke, bevlogen mensen. 
➢ Af en toe een gezellige bijeenkomst met de vrijwilligers. 
➢ Met je werk draag je bij aan de realisatie van Landerij De Park. 
 

Meer informatie: 

Meld je aan via vrijwilligers@landerijdepark.nl  onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer 

en evt. vacature. Je kunt ook bellen met Fred Bon, teamtrekker tuin, 06-37356770 
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