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Gezocht: 

Enthousiaste horeca / tuin / museum vrijwilligers 
voor Het Gouverneurshuis in Heusden 
 
Het Gouverneurshuis is een geregistreerd museum en gevestigd in een 
monumentaal pand in Heusden vesting. Het Gouverneurshuis is tevens 
een gewilde trouwlocatie en gasten kunnen ieder seizoen van een 
cultureel programma genieten of gewoon van de prachtige tuin en van 
het museum café. 
Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers kan het 
Gouverneurshuis zijn deuren openen voor het publiek. De inkomsten 
vanuit de horeca zijn voor het bestaansrecht van het Gouverneurshuis 
essentieel en het is erg leuk om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.  

Voor het museum-café zijn we op zoek naar nieuwe horecavrijwilligers
• Zou je het bijzonder vinden om in een sfeervolle ambiance samen te werken?
• Ben je klantvriendelijk?
• Wil je 2-3 dagdelen en/of avonden per maand ons vrijwilligers-team versterken?
• Werk je gestructureerd, ben je representatief en heb je een rustige uitstraling?
• Heb je ervaring met het bereiden en serveren van kleine gerechtjes en dranken?

Voor onze prachtige historische tuin zijn we op zoek naar extra tuin vrijwilligers
• Heb je ervaring of affiniteit met tuinieren?
• Vind je het leuk om een paar uur per week kleine tuinklussen zoals snoeien en wieden te verrichten?
• Vind je het samenwerken met een andere tuinvrijwilliger(s) gezellig en leerzaam?

Voor ons museum zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers
• Wil je een steentje bijdragen aan cultureel belang en vind je het leuk om met mensen om te gaan?
• Ben je sterk in communicatie en representatief?
• Vind je het leuk om rondleidingen in het museum te (leren) geven?
• Wil je een paar dagdelen per maand op zaterdag of zondag werken?

Dan is een van deze vrijwilligersfuncties misschien wat voor jou!

Het museum en het museumcafé zijn beiden geopend op zaterdag en zondag en allerlei culturele activiteiten 
waarbij de horecavrijwilligers ondersteuning bieden, vinden op wisselende dagen/avonden in de week plaats. 
Vrijwilligers ontvangen een bescheiden vergoeding. Je wordt hartelijk ontvangen en geholpen met inwerken.

Ben je geïnteresseerd? 
Met belangstelling zien we uit naar jouw reactie via mailadres horeca@gouverneurshuis.nl.
of  info@gouverneurshuis.nl.
Wil je eerst meer informatie mail je vragen dan naar info@gouverneurshuis.nl.


