Landgoed Venwoude heeft de volgende vrijwilligersfuncties:
Bos en tuin
Houd jij ervan om lekker buiten te werken in een
natuurlijke omgeving? Landgoed Venwoude is op
zoek naar bos- en tuinvrijwilligers voor alle
jaargetijden. Je gaat lekker buiten aan de slag met
een leuk team in een prachtige groene en
inspirerende omgeving. Of je nu een bouwer of
een sjouwer bent, een wieder of een snoeier, grof
werk of fijn werk wil doen, wel of geen
tuinervaring hebt, er is altijd van alles te doen in
de 16 ha bos en tuin van landgoed Venwoude.
Veel voorkomende werkzaamheden zijn: wieden, snoeien, paden schoonhouden, takken
versjouwen, zagen, kloven, kunstwerken verzorgen, grond kruien, blad harken, etc.
Word jij blij van buiten werken? En vind je het gezellig om dat samen met anderen te doen? Kom
dan ons bos en tuin team versterken!
Wanneer:
Elke woensdag en donderdag van 9 tot 16 uur
Instroommomenten zijn na elke pauze, om 9 uur, 11 uur
& 13 uur
Om 8.45 inloop met koffie en thee. Om 16 uur sluiten we
weer af met koffie en thee.
Hoeders
Als hoeder neem je één van de mooie plekken die
landgoed Venwoude rijk is onder je hoede voor langere
tijd. Je houdt deze plek mooi en schoon, maakt hem nog
mooier en houd de plek bereikbaar voor de gasten.
Vind jij het leuk om je voor langere tijd te verbinden aan één van de volgende plekken?
De shivaplek, vrouwenplek, mannenplek, spiraal, krachtplek, stille tuin, keukentuin, vakjeskast.
Wij komen graag met jou in contact!
Wanneer: 1 of 2x per week een paar uurtjes naar eigen indeling, tijden en dagen in overleg met
Venwoude ivm groepen met gasten. Het fijnste zou zijn als je kunt aansluiten bij de
vrijwilligersdagen op woensdag en donderdag.

Kunstenaars
Landgoed Venwoude heeft veel mooie kunstobjecten, creatieve
plekken en natuurkunst. Deze objecten en plekken verdienen
zorg en aandacht van iemand met liefde voor de kunst. Er is een
aantal plekken die aandacht vragen; zoals bijvoorbeeld beelden
die meer in het oog mogen springen of verzorgd mogen worden
en ook nieuwe plekken waar iets moois gecreëerd kan worden.
Ben jij degene die zijn of haar creativiteit in wil zetten om
mooie buitenkunst te creëren en de huidige kunst te
onderhouden? Laat van je horen en vooral zien!
Wanneer: 1 of 2x per week een paar uurtjes naar eigen indeling,
tijden en dagen in overleg met Venwoude ivm groepen met
gasten. Het fijnste zou zijn als je kunt aansluiten bij de vrijwilligersdagen op woensdag en
donderdag.
Andere vrijwilligersplekken
Heb je niks met bos, tuin en buitenwerken? Er zijn ook altijd vrijwilligers welkom in de keuken,
huishoudelijke dienst, social media team, technische dienst en gebouw onderhoud.
Wat biedt Venwoude?
Wij zijn blij met onze vrijwilligers. Bij Venwoude werk je in de gezonde buitenlucht in een gezellig
team in een prachtige en inspirerende omgeving. Je draagt bij aan de fijne sfeer en mooie ervaring
van de in retraite zijnde gasten.
Wij bieden een reisvergoeding aan van 19ct per km (max 30 km per dag). Als de keuken open is,
dan kun je meegenieten van een gezonde lunch, mits je je 2 dagen van tevoren hebt aangemeld.
We kijken ernaar uit je te verwelkomen!
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