Vrijwilligers vacature

Vrijwilliger Huis te Maarn
februari 2017

ALGEMEEN
Huis te Maarn is tussen 1906 en 1907 ontstaan toen echtpaar Blijdenstein-van Heek een tuin en park liet
aanleggen op een heidevlakte bij Maarn, door tuinarchitect Petrus Hermannus (Pieter) Wattez. In 1915 werd het
huidige witgepleisterde landhuis gebouwd, op de plaats waar in eerste instantie een theehuis stond. Rondom het
huis en de historische tuin- en parkaanleg liggen bossen en weilanden. Het totale landgoed is ca. 200 ha groot
en ligt verscholen in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, tussen Maarn en Doorn. De huidige bewoners
onderhouden de historische tuin en park nog steeds helemaal zelf, maar zij kunnen wel wat hulp gebruiken bij het
snoeien van de taxussen en rododendrons, het zichtbaar houden van de zichtas en het onderhoud aan
ornamenten.
Als vrijwilliger van Huis te Maarn helpt u de familie om dit historische landgoed met tuin en park in stand te
houden en te onderhouden. In overleg met de familie kunt u helpen met alle voorkomende werkzaamheden. De
werkzaamheden vinden op dinsdag plaats. De vrijwilliger wordt bij deze activiteiten ondersteund door de familie,
die de werkzaamheden coördineert. Via Landschap Erfgoed Utrecht kunnen diverse cursussen worden gevolgd.
Geïnteresseerd? Kijk op http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/vacatures/ of stuur een e-mail naar
vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl
OMSCHRIJVING
Taken, in overleg en afhankelijk van interesse:







Helpen bij alle voorkomende werkzaamheden in de historische tuin van Huis te Maarn op dinsdag
Helpen bij alle voorkomende werkzaamheden in het park; bijvoorbeeld zagen, takken slepen, hout kloven en
maaien.
Inspecteren van de wandelvoorzieningen
Onderhouden van de rustplaats; maaien van het gras, onderhoud van het hekwerk, onderhoud van de
meubelen
Klein onderhoud aan de cultuur historische ornamenten in de tuin en het park en aan de gebouwen
Onderhouden en organiseren van het gereedschap

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:





Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een groep
Je vindt het leuk om buiten te werken, ook onder verschillende weersomstandigheden.
Je werkt graag samen met anderen of je werkt, (soms) liever alleen, voor beide is er voldoende werk
Je bent bereid je kennis te vergroten, bijv. over landschap of EHBO/ veldhulpverlening, door middel van
cursussen die Landschap Erfgoed Utrecht aanbiedt

Wat wij bieden:






Een warme ontvangst en een lunch op werkdagen
Dienstkleding in bruikleen: handschoenen, werklaarzen, helm, gehoorbescherming
Cursussen en educatieve excursies over diverse onderwerpen, o.a. het landgoed, diersporen, bosbeheer,
etc.
Deelname aan het cursusaanbod en lezingen van Landschap Erfgoed Utrecht, zoals bijvoorbeeld
veldhulpverlening, maaien met de zeis, lezingen over diverse natuuronderwerpen.
Jaarlijkse BBQ op het landgoed.

Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met het Steunpunt vrijwilligerswerk:
vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 220 55 34.
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