Vrijwilligersvacature
Kasteeltuin met oude allure zoekt nieuwe vrijwilligers….
Deze zomer start de restauratie van ‘de Ronde Tuin’ bij Huys te Warmont die wordt teruggebracht naar het
oorspronkelijke, niet ronde ontwerp. Datum voor oplevering van de tuin is 1 april 2022 helemaal klaar is. Maar
dan begint het pas….
Voor het onderhoud van de tuin zoekt stichting het Zuid-Hollands Landschap vrouwen en mannen met liefde
voor tuinwerk. Fysiek zijn tuinklussen een stuk minder zwaar dan het beheerwerk dat de bosgroepen uitvoeren.
Tuinwerk is het walhalla voor mensen die het leuk vinden een beukenhaag te knippen, rozenperken te
onderhouden, planten te verzorgen en te snoeien.
Expert of beginner?
Voor de tuin wordt overgedragen aan de vrijwilligersgroep, zijn er eerst kennismakings- en ‘oefendagen’. Bij de
laatste worden de fijne kneepjes van het kasteeltuinieren uitgelegd. Dus of je nu veel of helemaal geen ervaring
hebt: iedereen kan aan de slag. Passie voor tuinwerk telt. Natuurlijk zorgt het Zuid-Hollands Landschap voor het
juiste gereedschap.
Een vrijwilligersgroep is een leuke manier om bezig te zijn in bijzonder groen in de eigen omgeving met mensen
met dezelfde drijfveer. En dat schept een band!
Interesse?
Neem contact op met boswachter Maarten Laming m.laming@zhl.nl of 06-26074982. Of bekijk de uitgebreide
vacaturetekst op https://www.zuidhollandslandschap.nl/nieuwe-vrijwilligers-huys-te-warmont.
Vacature: vrijwilligers ‘de Ronde Tuin’ bij Huys te Warmont
Stichting het Zuid-Hollands Landschap zoekt nieuwe vrijwilligers voor een kasteeltuin met oude allure.
Waar?
Voor het onderhoud van kasteeltuin ‘de Ronde Tuin’ bij Huys te Warmont
Wie?
Mannen en vrouwen van alle leeftijden
Wanneer?
Vanaf 1 april 2022 gaat de groep echt van start. Op 18 juni is er een informatie- en kennismakingsbijeenkomst.
Tijdens ‘oefendagen’ worden de fijne kneepjes van het tuinwerk geleerd en leer je ook elkaar beter kennen. Een
klein groepje kan meehelpen met de voorbereiding voor de restauratie.
Wat vragen wij?
Passie voor tuinwerk. Tijdens het tuinseizoen wekelijkse inzet, in het winterseizoen een paar keer over de hele
periode.
Wij bieden
- Een frisse, nieuwe vrijwilligersgroep
- Een gedegen voorbereiding
- Het juiste gereedschap
- Vrijwilligerskleding
Interesse?
Neem contact op met boswachter Maarten Laming m.laming@zhl.nl of 06-26074982 of meld je aan via
https://www.zuidhollandslandschap.nl/nieuwe-vrijwilligers-huys-te-warmont.

